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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre as condições legais e materiais postas pelo 
Estado brasileiro para o ensino de música na educação básica. Optamos por estudar a 
Lei nº 11.769, sancionada em 18 de Agosto de 2008 suas contribuições e prejuízos ao 
ensino e à aprendizagem da música no desenvolvimento do indivíduo. Abordaremos, 
ainda que brevemente a questão da implementação do ensino de música nas escolas, 
no intuito de colaborar com o debate acerca da educação musical e o que estabelece a 
Lei de Diretrizes e Bases a respeito do ensino de Música. Para a realização desta 
pesquisa utilizamos a metodologia de caráter Descritivo Bibliográfico, documental, de 
cunho qualitativo no contexto histórico-cultural da Música e da Educação Musical 
Brasileira no desenvolvimento cognitivo e na socialização de cada indivíduo. Os 
resultados da pesquisa indicam: O reconhecimento da importância do ensino de música 
nas escolas como recurso favorável no desenvolvimento do indivíduo; a luta para 
recuperar o sentido do ensino musical; A dificuldade para implantação da lei; 
Necessidade de maior comprometimento do Estado nas questões legais e materiais; 
Exigência da disciplina no currículo dos cursos de licenciatura, para que se cumpra a lei 
devido à necessidade de formação específica. 

Palavras-chave: Lei nº 11.769/2008, Educação Básica, Ensino de Música.  
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INTRODUÇÃO 

 

A música segundo historiadores é mais antiga do que a própria escrita, sendo 

reconhecida como parte fundamental da história da civilização, no desenvolvimento de 

inúmeras capacidades humanas, faz parte do cotidiano das pessoas é incorporada 

socialmente em diversos meios sociais com usos e funções distintas. 

O Ensino de Música no contexto educacional sofre modificações ao longo da 

história das escolas brasileiras, inúmeros são os desafios que tem marcado a trajetória 

e a prática docente neste contexto. 

Pensar o ensino de música é relevante para uma pesquisa porque a música 

contempla um importante papel cultural, na formação de ideias, informações, conceitos 

enfatizam a ordem e a análise crítica do aluno, favorece o desenvolvimento cognitivo, 

linguístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança, proporcionando a inclusão social. .  

Este texto tem como escopo abordar o conteúdo da Lei nº 11.769/2008 que 

dispõe sobre o ensino de música nas escolas de educação básica no Brasil. Esta altera 

a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 26, parágrafo 

6º, que estabelece a Música como “conteúdo obrigatório, mas não exclusivo”, do 

componente curricular Arte. 

A Lei nº 11.769/2008 determina um prazo de três anos para que os sistemas de 

ensino se adaptem a essas exigências, porém até o presente momento esta 

implementação passa por constantes questionamentos, carece de regulamentação, 

prejudicando o desenvolvimento dos alunos, devido a falta de estrutura, e 

comprometimento do Estado na execução de suas devidas exigências falhando para 

com o ensino - aprendizagem na Educação. 

A problemática da pesquisa se resume na seguinte intenção: Discutir como tem 

sido viabilizado o ensino de música nas escolas brasileiras considerando o 

aporte legal neste momento histórico. Temos como objetivo geral refletir sobre as 

condições legais e materiais, postas pelo Estado brasileiro para o ensino de música na 

educação básica, suas contribuições e prejuízos ao ensino e à aprendizagem da 

música no desenvolvimento do indivíduo. Para este propósito formulamos os seguintes 

objetivos específicos; 
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 Procurar traçar um apanhado histórico dos currículos propostos ao longo 

da história da educação de Artes no Brasil em especial do conteúdo Música. 

 Analisar a educação musical através de seus benefícios na formação do 

indivíduo 

 Propor uma reflexão sobre a importância de uma formação específica na 

área de música no curso de Pedagogia para que a lei 11.769/08 se cumpra.  

Conforme os objetivos aqui expressos entendem-se esta pesquisa como 

descritiva, segundo Gil (1999) esta pesquisa tem como objetivo principal a descrição e 

caracterização de determinada população ou fenômeno. Quanto aos procedimentos 

técnicos a metodologia desenvolvida foi a de caráter Bibliográfico, documental, por 

meio de uma abordagem qualitativa.  A fundamentação teórica desta pesquisa terá 

como contribuição as obras de Montanari (1998), Loureiro (2003), Snyders (1997), 

Sekeff (2002), Sobreira (2012), Figueiredo (2010-2013) dentre outros, incluindo 

documentos oficiais sobre a legislação para área de educação, livros, dissertações e 

artigos, que discutem o ensino da música.  

Esta pesquisa está organizada da seguinte maneira: O primeiro capítulo 

apresenta-se em duas partes. Na primeira parte é realizado um breve histórico da 

Música. Na segunda parte descrevo a trajetória da Educação Musical Brasileira. O 

segundo capítulo aborda o processo de implementação da Lei n° 11.769/2008 em 

consonância com a lei 9394/96 de acordo com o que a LDB estabelece a respeito do 

ensino de música no Brasil, utilizando-se de outros documentos orientadores como o 

Pcns, decretos e pareceres. No terceiro capítulo propõe-se uma discussão acerca da 

importância da música para o desenvolvimento do indivíduo no ambiente escolar. 

Na última parte desta pesquisa apresento minhas considerações finais 

retomando o caminho percorrido sinalizando as contribuições e prejuízos ao ensino e a 

aprendizagem da música na educação básica no desenvolvimento do indivíduo no que 

se refere à implementação do ensino de música nos aspectos legais e materiais, postas 

pelo Estado brasileiro. 

A escolha deste estudo surgiu ao realizar o estágio obrigatório na educação 

infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais, pude perceber o despreparo dos 

educadores para tal função, observado a falta de consciência da importância das 
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potencialidades da música no desenvolvimento integral do indivíduo, consequência da 

alteração dos currículos e a importância dada à música no desenvolvimento do ser 

humano ao longo do tempo.  

Como futura educadora formada em Pedagogia, a preocupação se dá pela 

necessidade do docente ter conhecimento sobre como desenvolver e trabalhar as 

atividades musicais, ou seja, como ensinar música nas escolas de forma que venha a 

contribuir para o desenvolvimento do educando. Neste sentido, se faz necessário refletir 

sobre o currículo do curso de Pedagogia, tendo em vista que neste existe uma 

deficiência sobre o conhecimento desta prática. Como futura educadora formada em 

Pedagogia, a preocupação se dá pela necessidade do docente ter conhecimento sobre 

como desenvolver e trabalhar as atividades musicais, ou seja, como ensinar música nas 

escolas de forma que venha a contribuir para o desenvolvimento do educando.  

Para isso serão tratadas algumas questões que norteiam esta pesquisa em 

relação às políticas públicas criadas ao longo do tempo para o ensino da música no 

Brasil e de que modo à educação musical pode contribuir para formação do indivíduo 

no auxilio ao desenvolvimento cognitivo, da linguagem, afetivo, social e cultural.  

Várias são as dúvidas e questionamentos, porém difícil determinar respostas 

para todas as interrogações que possam surgir em torno do tema. Esperamos contribuir 

com o debate. 
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1 RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA MÚSICA: OS PRIMÓRDIOS 

 
A educação musical no Brasil tem sido principalmente um reflexo de 
propósitos políticos e religiosos. A sociedade brasileira tende para a 
mudança e para a reforma: a educação percorre também este impulso, 
incentivada pelo sabor  da individualidade que corre nas veias do povo 
brasileiro. O desenvolvimento da educação musical brasileira está ligado 
à história da própria cultura e a da Europa. Desde 1.500, ano da 
descoberta do Brasil, portugueses e espanhóis, ameríndios e africanos 
contribuíram para a formação da sua cultura. (OLIVEIRA, 1992, p. 35). 

 

Autores como Ferreira (2010) afirmam que a música é conhecida e praticada 

desde a pré-história. Possivelmente através dos sons da natureza do sentido auditivo, 

despertou no homem a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na 

organização de sons. Embora não tenha um critério científico de seu desenvolvimento 

de forma concreta, a história da música se assemelha à própria história do 

desenvolvimento da inteligência e da cultura humana da evolução dos povos. 

De acordo com Montanari (1988 p.6),  

Aceitando o conceito contemporâneo de música, podemos afirmar que 
ela sempre existiu, eventual e aleatoriamente, na natureza (nos trovões, 
cachoeiras, cantos de pássaros e todos os tipos de vibrações audíveis 
emitidas por seres naturais, vivos ou não). Historicamente, muito se tem 
questionado sobre o papel da arte na vida humana e nas sociedades. 
Independentemente dos motivos de natureza sociológica, é preciso levar 
em conta que a arte muito tem servido ao ser humano para expressar 
seus sentimentos, e isso é o que mais conta. A música, em especial, 
exerce um papel nessa conceituação, porque é a mais popular das 
artes, superando inclusive a escrita, que acompanha a própria história.  

Os primeiros povos surgiram no Oriente Próximo (sumérios, assírios, hebreus, 

egípcios, gregos, romanos e outros), supondo que foram esses os primeiros povos a 

cultivar a música. 

Segundo Montanari (1998) as civilizações mais antigas foi a do Sumérios, que 

ocuparam a Região Sul da Mesopotâmia (baixa Mesopotâmia), na Ásia central, há uns 

6.000 anos atrás. Sendo os Sumérios um povo adiantado para o tempo, pois já 

cultivava a música, possuíam um método de leitura musical baseado em letras.  
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Os hebreus, uns dos povos mais antigos, não deixaram objetos que 

documentassem exatamente seu passado musical, pois diante das perseguições, 

guerras e outros fatores mudaram-se diversas vezes. 

Como referência da trajetória musical dos hebreus, são utilizados textos biblicos 

que menciona vários instrumentos de corda, utilizada pelo povo daquela época.. 

Um fato importante que Montanari (1998 p, 10) destaca, 

[...] quando os Hebreus cruzaram o mar vermelho, fugindo da 
perseguição egípcia, Moisés reuniu seu povo e entoou cânticos e sua 
mulher Miriam tomou nas mãos um pequeno tambor, citado pelos 
historiadores com o nome de tof e dançou juntamente com outras 
mulheres em um ritual de agradecimento. Neste mesmo episódio, ficou 
conhecido um tipo de coro que é chamado nos meios musicais de 
antifônico (ou antifonal), isto é: um cantor entoa uma frase musical que é 
respondida pelos demais.  

Para estes povos a música é uma forma de adoração, júbilo e alegria, através da 

qual é alcançada a graça de Deus, misericórdia, benignidade, libertação do mundo 

opressor e das angústias. 

A música para os hebreus era utilizada para fins guerreiros e religiosos, em 

festas e lamentações.  

 

A música Hebraica passou por uma boa fase na época dos reis Davi e 
Salomão, Davi tocava harpa, e era chamado para acalmar os nervos do 
Rei Saul, primeiro exemplo de música como terapia, Davi se tornou rei 
de Israel, ele mesmo regeu a parte musical da cerimônia. Um grande 
corpo de músicos, cantores ocupou o templo, empunhando Harpas, 
tambores (tofs), cornetas e pratos. [...] Salomão também gostava de 
música seu feito mais conhecido foi o de ter construído um templo 
luxuoso (que levou o povo a miséria). A inauguração desse templo é, 
talvez, a primeira produção da história da música. Os historiadores 
exageram, e mencionam que havia milhares de trompetes, milhares de 
harpas e outros instrumentos. Certamente havia centenas, Salomão 
deixou escrito o célebre Cânticos dos cânticos. (MONTANARI, Op. Cit.) 
 

Para os Egipcios a música era cultivada como elemento obrigatório em 

cerimonias, festas e comemorações nacionais, também desenvolveram instrumentos e 

cantos, pois a cultura deste povo é considerada avançada para o seu tempo. Um dos 

filosofos a estudar por 13 anos com os Egipicios foi Platão, e levou ao conhecimento de 

outros povos através de seus escritos que a educação musical era recomendada pelo 
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governo egipcio, era reconhecida e valorizada na educação como um método de 

desenvolvimento moral e intelectual do povo. 

Os Gregos legaram importantes contribuições à história da música: uma delas 

tem um conteúdo místico, enquanto a outra tem um fundamento totalmente racional. Os 

Gregos acreditavam na existencia de deuses, dotado de qualidades humanas, além dos 

deuses, havia as musas, consideradas divindades celestiais, que inspiravam as artes e 

a ciências, neste contexto místico a palavra música significa para eles “a arte das 

musas”. Um filósofo que marcou o desenvolvimento da música entre os gregos foi 

Pitágoras que desenvolveu um instrumento musical denominado “Lira de oito cordas”, e 

também descobriu a relação matemática dos harmônicos.  

Na Grécia a música era considerada fundamental na educação dos jovens, 

exigiam a presença em todas as manifestações do povo (festas, jogos, cerimônias, 

funerais e combates). Podemos ainda destacar outro elemento fundamental na música 

grega, o ritmo que desempenhava uma função socilizadora. De acordo com Loureiro 

(2003 p. 35)  

A Grécia desenvolveu, dentre outras coisas, um dos elementos mais 
importantes do pensamento musical, o raciocínio matemático. Essa 
relação entre a matemática e a música  se deve ao matemático 
Pitágoras, que ampliou suas descobertas para a dimensão acústica 
sonora. Segundo Pitágoras, matemática e música eram parte uma da 
outra, e nessa relação estava a explicação para o funcionamento todo o 
universo. A música é então considerada fonte de sabedoria, 
indispensável à educação do homem livre. 

 

Ainda conforme Loureiro (2003), o principal objetivo da educação para os gregos 

era a formação do caráter do sujeito e não apenas a aquisição de conhecimentos. 

Desta forma a música se tornou disciplina nas escolas gregas, onde o ensino desta era 

dividida em níveis de acordo com a idade. 

Com a invasão da Grécia por Roma, esta importância dada a música na 

educação pelos gregos de sentimento de humanidade sofre alterações. Segundo 

Montanari (1998) os Romanos não se desevolviam na música por causa do seu espírito 

guerreiro, após ter tomado a Grécia à partir de 146 a. C, de acordo com Loureiro (2003) 

devido à influência grega, as artes, e as letras começaram a florescer em Roma , 
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portanto como Montanari (1998) praticamente toda a cultura musical de Roma veio da 

Grécia, inclusive a instrumentação. 

Estes povos desenvolveram os instrumentos musicais, o canto, por tradição 

utilizavam a música em todas as manifestações, religiosas, festas, comemorações 

nacionais, davam total importância no desenvolvimento do seu povo, moral, intelectual, 

habilidades manuais, respeito a lideres e governantes, através da música. 

Na Idade Média a Igreja Católica introduz a música em seus cultos, considerando 

a forte influência que a música exercia sobre os homens, como símbolo de fé cristã, 

neste contexto a igreja, encorajou e incorporou o estudo de música como disciplina 

teórica no domínio das ciências matemáticas, situando-se ao lado das disciplinas de 

astronomia, geometria e da aritmética, como apoio a investigação e ao ensino musical, 

fundaram capelas, colégios, academias, bibliotecas, conjuntos polifônicos e 

instrumentais estimulando compositores, cantores, concertistas e musicólogos. O Papa 

Magno Gregório 590 a 604, deu defenitiva ordenação ao rito, ao canto litúrgico, que 

deveria seguir de norma pela igreja, no intuito de expressar a palavra de Deus, 

recebendo o nome de canto gregoriano. (LOUREIRO, 2003) 

A partir do final da idade média, passaremos a apresentar a história da música 

na história da educação brasileira. 

 

1.1  A MÚSICA NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

O ensino de música no Brasil se inicia com o processo de colonização, mais 

especificamente com a vinda dos jesuítas, uma ordem religiosa que surgiu na Europa 

em meios às lutas entre a Igreja Católica e a Reforma Protestante.  

Como forma de combate à heresia os jesuítas elegeram a educação como um 

meio de angariar novos adeptos e permanecer no poder.   

A partir de 1549 para o processo de colonização do país, foram abertas as 

primeiras escolas. Os jesuítas tinham por propósito de missão catequizar os povos 

indígenas, subestimando a cultura local, impondo-lhes seus costumes, por meios de 
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cânticos cristãos nos cultos religiosos, no intuito da conversão à fé cristã, conforme a 

carta do padre Aspilcueta Navarro, de 28 de março de 1550: 

Aprouve a Deus que chegassem os padres mandados daí, e esperamos 
que façam grande fruto os selvagens como fariam outros se tivessem 
muita caridade e castidade de par com as forças temporais para suprir 
as necessidades de tantos. As letras são o menos necessário, bem que, 
entre os cristãos e entre os gentios conversas, sejam as letras precisas 
para a solução de casos diversos que entre eles se dão. (RODRIGUES 
apud LOUREIRO, 2003 p. 42) 

Por outro lado, os padres jesuítas se utilizaram da música como um recurso para 

o processo de alfabetização indigena e da juventude européia.  

O principal objetivo da Companhia de Jesus, fundada por Ignácio de 
Loyola, era o de levar a palavra de Cristo aos pagãos das terras recém-
descobertas, e em 1549, apenas 9 anos após sua criação oficial, o 
padre jesuíta Manuel da Nóbrega chegou às terras brasileiras. No início 
da atuação dos jesuítas na América Portuguesa, a música foi utilizada 
extensivamente. Logo após a chegada no Brasil, os padres jesuítas 
perceberam no uso do canto e de instrumentos uma ferramenta eficiente 
na conversão de indígenas. A atração que estes exerciam sobre os 
índios era notória, e expressa em diversos documentos dos cronistas da 
Companhia de Jesus, desde o início da sua atuação até o séc. XVIII. A 
atuação musical continuou mesmo nos sécs. XVII e XVIII, quando a 
atenção dos jesuítas passou a se voltar mais para a atuação nos centros 
urbanos.  (HOLLER, 2005 p. 1131) 

Em 1759 os jesuítas foram expulsos por um decreto de Marquês de Pombal, o 

ensino passou por um período de desestruturação, ocorrendo mudanças no sistema 

escolar brasileiro. Ao lado da escola religiosa,  mantida por outras ordens (carmelitas, 

franciscano, capuchinos etc), surge as aulas-régias criada em Portugal e em suas 

colônias pelo alavará de 28 de junho de 1759, no contexto das reformas políticas. 

Nestas a música estava presente com forte conotação religiosa. 

O ensino de música veio a se tornar oficial no Brasil em 1658 e 1661 sendo 

ordenado o ensino de música através da “Lei das Aldeias Indígenas”.  

Conforme descreve Loureiro (2003) em 22 de janeiro de 1808 chega ao Brasil a 

família real trazendo aproximadamente 15 mil pessoas, entre elas músicos, artistas e 

intelectuais, a presença da corte estimula o desenvolvimento do Brasil,  e inicia um 

processo de modernização para o desenvolvimento da cultura no país, criando assim  



18 

 

algumas instituições culturais, destacamos a Escola Nacional de Belas Artes e a Capela 

Real com uma orquestra que conpunha um grande número de músicos europeus entre 

eles Padre José Mauricio, mulato brasileiro, considerado o maior músico do país na 

época, admirado por ser possuidor de uma imensa cultura. Óperas e teatros faziam 

parte desta época, o Brasil estava em fase de modernização cultural, D. João VI  

retorna a Portugal devido a pressões políticas, e as atividades culturais sofre algumas 

mudanças. 

Com a proclamação da independência em 1822, o então imperador Pedro I, 

diante da necessidade de introduzir ao país uma feição jurídica convoca uma 

Constituinte em 1823 para dispor sobre o perfil da nova nação onde a educação é de 

suma importância. Para este novo sistema educacional era necessário a criação de 

uma rede de escolas e da formação de professores. Somente em 1835, é criada a 

primeira escola Normal em Niterói, esta é fundida pelo Liceu Providencial em 1847, com 

objetivo na formação de professores para o ensino preliminar e Médio, contendo um 

currículo simples, no qual a disciplina de música fazia parte. 

A finalidade de adotar a música como disciplina era de transmitir aos alunos 

valores, comportamentos, ideias, de forma a socializar os mesmos, embora incluido em 

um organização bem definida. Neste momento encontrou-se problemas em relação a 

prática do professor. 

 Loureiro (2003) descreve que mesmo com o despreparo dos professores e do 

descaso pela música, esta disciplina era obrigatória nas escolas primárias, estando 

presente também no colégio Dom Pedro II, no ensino secundário e nos educandários 

masculinos e femininos, onde exercia um importante papel de aquisição de hábitos 

sociais e participação em cultos religiosos. 

Em 1841 foi fundado o Conservatório Musical no Rio de Janeiro, considerada a 

maior escola musical do país, porém por dificuldades financeiras as atividades iniciaram 

em 1848 com seis professores, com um diretor que defendia que a escola deveria 

dispor de uma sólida base pedagógica no interesse de favorecer ao povo o gosto pela 

cultura.  
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Em 17 de novembro de 1854, o Decreto Federal nº 331A, determinou o ensino 

de música nos currículos escolares das escolas públicas de 1º e de 2º graus e Normais 

(Magistério), devendo contemplar  “noções de música” e “exercícios de canto”. 

Em 1855 sofre alterações em seu currículo, passando a integrar a escola de 

Belas Artes, através de um projeto passa a ser autonôma desvinculando – se da Escola 

de Belas Artes, porém novamente por dificuldades financeiras suspende suas 

atividades retornando  em 1872, como Instituto e agora Escola de Música subordinado 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Com a Reforma de Rangel Pestana, pela lei nº 81, de 6 de abril de 1887 torna-se 

obrigatório, na província de São Paulo, nas escolas públicas a atividade de canto coral.  

Em 8 de novembro de 1890  é sancionado através do Decreto nº 981, durante a 

Reforma Benjamin Constant, a regulamentação da instituição primária e secundária 

quando foi incluido ao ensino, elementos de música o que exige professor específico, 

devendo este ser admitido através de concurso público. 

Com a proclamação da República em 1889, o final do século XIX passa por 

algumas mudanças na política, no sistema econômico, social e na cultura do país, com 

o novo regime o ensino das artes passa por forte influência européia. 

Na década de 1910 e 1920, durante a Segunda República, é que pode se 

observar no Brasil, as primeiras manifestações de um ensino mais organizado, 

conhecido como canto orfeônico. 

A história da educação musical no ensino regular, no Brasil, tem a participação 

de Villa Lobos,  ele se dedicou com afinco ao projeto do ensino de música nas escolas, 

abdicando de seus compromissos no intuito de dissiminar a cultura e alcançar o 

cidadão. Segundo OLIVEIRA apud LOUREIRO 2003, p. 56, 

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

Superintência de Educação Musical e Artística (Sema) a educação musical conquista 

um espaço do qual não se esperava em âmbito escolar, com propostas de ensino de 

canto orfeônico nas escolas primárias e normais, seguindo modelo alemão. Como 

aponta Loureiro (2003 p. 56),  

Esse projeto previa, além da criação de um curso para a formação de 
professores especializados nessa disciplina, a  criação de um orfeão 
artístico e de um orfeão para cada escola, a organização de bibliotecas 
e discotecas especializadas, bem como a realização de grandes 
espetáculos orfeônicos, com a participação de crianças e jovens.  

Em 23 de janeiro de 1928, é promulgada no Rio de Janeiro a Reforma Fernando 

de Azevedo por meio da Lei nº 3.281 onde implementa um projeto elaborado por 

músicos que previa o ensino de música em todos os cursos, através da apresentação 

de um programa vocal musical e instrumental.  

Em 18 de abril de 1932 o Presidente Getúlio Vargas assina o decreto Decreto nº 

19.890 oficializando a disciplina Canto Orfeônico, tornando obrigatório o ensino de 

Canto Orfeônico nas escolas do Município do Rio de Janeiro. De acordo com Loureiro 

(2003, p. 57), 

Esse projeto-político-musical, cujas bases estavam comprometidas com 
o nacionalismo Vargas, trazia consigo, além do objetivo social, o lado 
político-pedagógico ao instituir nas escolas públicas o canto orfeônico 
como prática cívico-musical. Sabe-se, entretanto, que a intenção era 
fazer com que todos os alunos,principalmente os da rede pública, 
participassem, cantando, da exacerbação nacionalista que reinava o 
país. [...] Villa Lobos afirmava que pela educação e pelo canto o país se 
transformaria numa grande nação. 

Com a Constituição de 1937, o governo adota medidas para favorecer o ensino 

do canto orfeônico nas escolas no interesse de disseminar a música brasileira, com 

propósito nacionalista, com a integração do Instituto Nacional de Música, que passa a 

denominar-se Escola Nacional de Música  à Universidade do Brasil e a criação do 

Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, por meio do decreto-lei nº 4.993, de 

novembro de 1942,  colocando em evidência a importância da música na formação do 

professor. O conservatório era subordinado ao Departamento Nacional de Educação do 
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Ministério da Educação e Saúde, tendo por objetivo a formação de professores de 

música para as escolas primárias e secundárias. 

Tendo como meta a educação musical a todos os alunos, o número de 

professores não era suficiente, diante deste cenário a Sema criou um curso de 

Pedagogia da Música e de Canto Orfeônico, contendo em seu programa conforme 

“Declamação Rítmica e Califonia”, destinadas à iniciação do ensino musical, ou seja, a 

disciplina a voz; “Curso de preparação do ensino de Canto Orfeônico; Especialização 

em Música e Canto”, estudo dos fenômenos musicais; Curso de Prática do Canto 

Orfeônico”, tendo como objetivo apresentar programas, processos e métodos de 

ensino. ( CONTIER apud LOUREIRO, 2003 p . 60 - 61). 

Porém encontrou-se dificuldades para sua implantação, com um caráter civíco-

pedagógico, oferecendo uma formação inadequada. Em 1944 Villa Lobos entrega o 

cargo de diretor do Sema. 

Em 1945 é decretado o fim do Estado Novo, com isto a prática do canto 

orfeônico diminui nas escolas, tendo como crítica a formação precária dos professores. 

Loureiro (2003) afirma que para evitar que o canto desaparecesse das escolas 

criou-se a Comissão Consultiva Musical, com um material didático-pedagógico 

diversificado, além da estrutura civíca-nacionalista seria adotado pelas escolas outras 

temáticas no programa sendo enfatizado temas como natureza, religiosidade, as figuras 

paterna, materna, no objetivo de transformar a situação do ensino musical da época por 

meio da modernização, mas não foi possível impedir o declínio do canto escolar. 

Em meados da década de 1940 com o fim da Ditadura Vargas, ocorre o fim do 

movimento modernista, surgindo o movimento de ruptura estética, o movimento da 

criatividade, uma nova metodologia de ensinar música, porém não foi possível 

acobertar a deficiência da formação dos professores. 

Nesta concepção de arte-educação foram incorporadas propostas da Escola 

Nova, tendo como príncipio pedagógico a criatividade e a expressão as atividades dos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem. Loureiro (2003 p .66-67)  ressalta que 

Para o ensino de música, uma nova metodologia introduzida baseada 
num ensino intuitivo e ativo da música, com enfâse no aluno. A 
fundamentação deste processo de aprendizagem encontra-se nas 
ciências que explicam o comportamento e o processo de aprendizagem 
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humanos, isto é, na biologia, psicologia, e na sociologia. [...] a arte deixa 
então de lado o seu rigor técnico e científico para se tornar veículo de 
expressão humana. A música seguindo este caminho segue lugar aos 
sentimentos, buscando liberdade.  

Com o objetivo de romper com o método tradicional, é modificado o processo de 

fazer música através de uma proposta didática de diversas linguagens artísticas, dança, 

teatro, uma mistura de música erudita, popular, vanguarda, educação musical 

(orfeônica e de iniciação musical) e a pró-criatividade lecionada na escola normal 

pública. 

A prática do Canto Orfeônico transformou-se em educação musical nas  escolas 

de 1º e 2º grau, na disciplina de Artes, através da Lei  de Diretrizes e Base da educação 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com princípios escolanovistas,  porém esta 

educação musical era de cunho optativo e a escola tinha autonomia de escolha para 

inserir ou não em seu currículo. 

A partir de 1971 é sancionada a Lei Federal nº 5.692; em seu artigo 7º1 tornava-

se obrigatório a disciplina de Educação Artística. Esta é considerada como “atividade 

educativa” e não disciplina. O professor deveria ter o domínio de todas as linguagens 

artísticas, inclusive a música, mas o que predominou foi o ensino de artes plásticas. 

Segundo Loureiro (2003, p. 69), 

Um dos problemas para implantação do novo modelo era a ausência de 
professores capazes para atender ao novo perfil da disciplina. Para 
suprir o mais rápido possível o mercado com o profissional de educação 
artística, exigia-se das instituições superiores a formação e a 
capacitação desse profissional, habilitando-o para exercer e assumir a 
nova tarefa. Determinou-se entçao, em 1973, a criação dos cursos de 
licenciatura, (curta duração),  em educação artística e de licença (longa 
duração) em educação musical e artes plásticas. 

De acordo com Parecer nº 12/2013 do Conselho Nacional de Educação, Câmara 

de Educação Básica, 

 

Em 1973, são aprovados o Parecer CFE nº 1.284/73 e a Resolução CFE  
nº 23/73, atos normativos que regulamentam o curso de licenciatura em 

                                                 
1
 Art. 7º: Será obrigatório a inclusão de Educação Moral, Cívica, Educação Física, Educação Artística e  Programas 

de saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quando à primeira o disposto no 

Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969. 
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Educação Artística. O  Parecer CFE nº 540/77 faz menção às formas do 
ensino de Música  anteriores à Lei 5.692/71, limitado ao espaço da 
teoria musical ou do canto coral.O surgimento da pós-graduação em 
Música  no Brasil fortaleceu a pesquisa em educação musical, gerando 
estudos pioneiros sobre o ensino de Música na escola brasileira. Em 
1987,  é criada a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em  Música (ANPPOM).  O debate sobre o ensino das artes na escola é 
ampliado no âmbito das diferentes áreas de artes, apontando, 
principalmente, para a inadequação da polivalência. Em 1991,  é criada 
a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), contribuindo para 
as discussões e as ações acerca do ensino de Música na escola. 
(BRASIL, PARECER Nº 12/2013) 

 

Em 1988, com a promulgação da Constituição são iniciadas as discussões sobre 

a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

A lei 9.394 é sancionada em 20 de dezembro de 1996 trazendo mudanças no 

campo da educação musical. Na nova LDB ocorre a alteração da expressão educação 

artística e incluindo novos indicadores para as áreas de artes no currículo escolar.  

Com a Lei nº 9.394/96, revogam-se as disposições anteriores e Arte é 

considerada obrigatória na educação básica 

 

 Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela.  
§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. (BRASIL, 1997 p. 25) 

 

Devido às contradições entre art. 26 e § 2º parágrafo do mesmo artigo, referente 

aos níveis da educação básica que contemplariam o ensino de artes se fez necessário 

alterar a lei,  

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013). § 2o  O ensino da arte, especialmente em 
suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório 
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


24 

 

desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, 
de 2010) 

 

Noutras palavras, no âmbito da atual LDB o ensino de Artes se torna 

componente curricular obrigatório, nos níveis da educação básica.  

Importante destacar que no período da educação artística de 1971 a 1996, nos 

níveis da educação básica, a formação as diferentes linguagens artísticas era 

contemplado com a Habilitação em Educação Artística combinada às Habilitações 

Específicas: Artes Plásticas, Desenho e Artes Cênicas. Com a nova lei e os 

documentos complementares elaborados as diferentes linguagens e habilitações são 

alteradas  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o ensino e a 
aprendizagem de conteúdos que colaboram para a formação do 
cidadão, buscando igualdade de participação e compreensão sobre a 
produção nacional e internacional de arte. A seleção e a ordenação de 
conteúdos gerais de Arte têm como pressupostos a clarificação de 
alguns critérios, que também encaminham a elaboração dos conteúdos 
de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança e, no conjunto, procuram 
promover a formação artística e estética do aprendiz e a sua 
participação na sociedade. (BRASIL, 1997). 

A partir da Lei 5692 de 1971, o ensino de artes nas escolas passou a ter um 

Caráter polivalente e regulamentar a formação superior para professores do ensino 

fundamental. A partir de 1996 o nome da disciplina educação artística foi modificado 

para arte, na opinião dos profissionais do sistema educacional apenas a nomenclatura 

foi alterada. Porém o modelo anterior não poderia ser aplicado em sua totalidade devido 

às áreas não ser iguais, segundo Figueiredo (2013) o professor habilitado em educação 

artística, não teve formação em dança, por exemplo, sendo este mais um elemento  

relevante a ser considerado, pois a nova lei de 1996 não tratava somente de uma 

mudança de nomenclatura. 

Com o novo estatuto “afirma a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar 

parâmetros claros no campo curricular capazes de orientar as ações educativas do 

ensino obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm#art1
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da qualidade do ensino nas escolas brasileiras”. (BRASIL, 1997, p.  14), com o intuito 

de garantir uma formação básica comum a todos. 

No dia 18 de agosto de 2008 à Lei nº 9.394/96 é alterada com a promulgação da 

Lei nº 11.769/2008. O artigo 26, paragráfo 6o  inclui “A música deverá ser conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o deste 

artigo (BRASIL, 2008). 

 

Desde 1998,  as especificidades das diferentes linguagens artísticas  
são  reconhecidas  nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas por 
esta  Câmara de  Educação Básica  e  nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. A Resolução CNE/CES  nº 2/2004, com fundamento no 
Parecer  CNE/CES  nº  195/2003, definiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de licenciatura em Música. A campanha 
“Quero Educação Musical na Escola”, levada a efeito entre 2006 e 2008, 
mobilizou o poder público e a sociedade civil em prol da aprovação da 
Lei nº 11.769/2008. (BRASIL, PARECER Nº 12/2013) 

 

Fica claro na exposição acima os diferentes momentos da educação musical na 

legislação brasileira. Interessa-nos discutir os dispositivos da Lei 11.769, especialmente 

aquele que acaba (in)viabilizando o ensino de música na educação básica, pois a 

música passa a ser componente curricular obrigatório sem a garantia legal de que 

professores habilitados venham leciona-la. 

A seguir analisaremos a referida lei com vistas a compreender se de fato o 

ensino de música está garantido por lei neste país. 
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2  A LEI 11.769/08 E A MENSAGEM 622: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO 
DA MÚSICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 

 
A música é repertoriada em um contexto social, cultural e 
ideológico; é igualmente definida por um tempo e uma época 
(nem sempre cronológicos, mas também um tempo e uma 
época de antecipações); é fundamentada em teorias, 
princípios e leis que garantem sua identidade (gênero, estilo, 
forma); e é sustentada por uma sintaxe de semântica 
autônoma que responde sua legitimidade. (SEKEFF, 2002, 
p. 21) 
 
 

No Brasil, as leis são normas estabelecidas pelo poder constituído para vigência 

em determinado espaço e tempo. No sentido amplo, toda lei possui uma denominação 

que a caracteriza na sua espécie e natureza, bem como a sua finalidade, sendo, 

portanto uma regra imposta pelo Estado. 

Pode-se afirmar que as políticas públicas são ações concretas implementadas 

para amparar e sustentar necessidades coletivas e de direitos sociais que podem ser 

urgentes ou não, porém sempre necessárias, estabelecendo compromissos que 

requerem a melhoria da sociedade. (OLIVEIRA apud GOMES, 2010 p. 15), 

 
[...] compete à Administração pública efetivar os comandos gerais 
contidos na ordem jurídica e, para isso, implementar ações e programas 
dos mais diferentes tipos, garantir a prestação de determinados 
serviços, etc. Esse conjunto de atividades pode ser identificado, de 
forma simplificada, como ‘políticas públicas’. É fácil perceber que apenas 
por meio das políticas públicas o Estado poderá, de forma sistemática e 
abrangente, realizar os fins previstos na Constituição (e muitas vezes 
detalhados pelo legislador), sobretudo no que diz respeito aos direitos 
fundamentais que dependam de ações para sua promoção. 
(BARCELLOS apud GOMES 2010, p. 15).  

 

No caso do objeto de estudo deste texto, trata-se de uma lei que se desdobrou 

em ações no campo das políticas públicas, conforme verificaremos a seguir.  

 A Lei 11.769/2008 é resultado de um projeto de lei (PL) apresentado em 21 de 

maio daquele ano pelo, então, Deputado Federal Frank Aguiar. O texto do PL é 

protocolado e recebe o número 2.732/2008. Imediatamente o mesmo é encaminhado 

às comissões da Câmara como iniciativa na sociedade civil. O objetivo do Deputado 
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Frank Aguiar era que o Projeto de Lei contemplasse todos os músicos práticos do país, 

para que estes tivessem a oportunidade de lecionar nas escolas.  

Depois de toda a tramitação prevista na Constituição Federal de 1988.  Em 18 

de agosto de 2008, Luiz Inácio Lula da Silva, então Presidente da República decreta, 

por meio da Lei Federal nº 11.769 que a música deverá ser conteúdo obrigatório do 

componente curricular da Educação Básica, tendo as escolas, públicas ou particulares, 

três anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas. Vejamos o texto da 

lei: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 Art. 1o  O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6o: 
“Art. 26............................................................................................... 
§ 6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.” (NR) 
Art. 2o  (VETADO) 
Art. 3o  Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se 
adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei. 
Art. 4o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília,  18  de agosto de 2008; 187o da Independência e 120o da 
República.  
(BRASIL, 2010) 

 

A lei 11.769/08 foi aprovada com o veto no art. 2º onde constava “O ensino da 

Música será ministrado por professores com formação específica na área”. Sendo 

sancionado com a seguinte mensagem: 

 

 
MENSAGEM Nº 622, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. 
Senhor Presidente do Senado Federal, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da 
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse 
público, o Projeto de Lei no 2.732, de 2008 (no 330/06 no Senado 
Federal), que “Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino da música na educação básica”. Ouvido, o Ministério da 
Educação manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo: Art. 2o. O art. 
62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 
Art.62................................................................................................. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26§6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-622-08.htm
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Parágrafo único.  O ensino da música será ministrado por professores 
com formação específica na área. 

 

Diante da exigência de que o docente da disciplina possua “formação 

específica na área”, é encaminhado ao Senado Federal pela Presidência da República 

um veto referente o artigo 62, neste sentido: 

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

 
A razão ao veto busca compreender a expressão “formação específica na área”, 

de acordo com a mensagem, necessário esclarecer seu significado. Devido à 

contrariedade do termo empregado.  

Sobreira2 (2012) aponta que em um artigo publicado de sua autoria para a 

Revista ABEM em 2008, explicita sua visão em relação ao veto, de acordo com a autora 

representava uma tentativa de se abrir uma brecha legal para que as aulas de Música 

pudessem ser ministradas nas escolas da Educação Básica, por profissionais não 

habilitados em cursos de Licenciatura; há uma alegação de que a Música é uma prática 

social e que os diversos profissionais atuantes na área não possuem formação 

                                                 
2
 Ver SOBREIRA, 2012 - Ao ser promulgada a referida lei trouxe uma série de inquietações, não tanto por suas 

determinações, mas em razão do veto aplicado ao artigo correspondente ao parágrafo sétimo do Projeto de Lei, o 

qual dispunha: “o ensino da Música será ministrado por professores com formação específica na área”. Fica clara a 

existência de uma disputa a respeito do tipo de profissional que deve ser qualificado para trabalhar com o ensino de 

Música nas escolas regulares, sendo o veto aplicado ao artigo correspondente ao parágrafo sétimo do Projeto de Lei 

que gerou a atual Lei nº 11.769/2008, uma expressão deste embate. 
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acadêmica, embora tenham competência reconhecida. A argumentação prossegue 

explicitando que “esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo 

na maneira em que este dispositivo está proposto”. (SOBREIRA, 2012, p.89)  

Mesmo considerando que o veto não tem força de lei3 ele pode ser visto como 

indício da existência de uma divergência entre dois grupos de profissionais, músicos e 

professores de Música habilitados em cursos oficiais de Licenciatura em uma clara 

disputa por espaço, recursos e território (GOODSON apud LOUREIRO 2012, p. 89). 

Neste mesmo contexto a autora comenta que Figueiredo crítica sua interpretação e a 

descreve em seu artigo publicado em 2010.  

 
Analisando o veto e a discussão proposta por Sobreira, é importante 
ressaltar que a nova lei modificou o texto da LDB de 1996 no parágrafo 
26, o que significa que todos os demais artigos daquela lei continuam 
válidos e devem ser seguidos. A nova lei não defende a presença do 
educador musical, assim como não defende qualquer outra 
especificidade com relação ao professor das demais áreas que 
compõem o currículo escolar. Portanto, a nova lei deve ser entendida à 
luz da LDB de 1996, que indica claramente a obrigatoriedade de curso 
de licenciatura para aqueles que desejam ser professores da educação 
Básica. (FIGUEIREDO apud SOBREIRA, 2012, p. 90). 

 

O autor acima citado ainda expõe sua concepção referente ao veto: 

 
É fundamental que o artigo 62 da LDB (BRASIL, 1996) seja considerado 
nesta discussão sobre quem deve ser professor de música na escola. 
Tal artigo é muito claro quando indica a necessidade de formação 
superior em curso de licenciatura para atuar profissionalmente na 
educação básica. No entanto, esta não é a compreensão de todos os 
educadores, que fazem a leitura do texto da lei 11.769/08 sem 
considerar o artigo 62 da LDB. Sobreira (2008, p. 49) discute esta 
questão, considerando que, a partir da lei 11.769/08, é “facultado a 
músicos pedagogicamente não habilitados” ensinarem música na 
escola. A mesma autora considera, ainda, que a nova lei “não defende a 
exclusividade do educador musical para ministrar o ensino da música”. 
Estas afirmações baseiam se no texto do veto ao parágrafo da lei que 
indicava a obrigatoriedade de profissionais específicos para o ensino da 
música, e não no texto da lei 11.769/08 compreendida como parte da 
LDB de 1996. (FIGUEIREDO, Op. Cit) 
 

                                                 
3
 O artigo 62 da atual LDB é claro no sentido de indicar que formação docente para atuar na Educação Básica deverá 

ser feita em nível superior, nos cursos de Licenciatura. 
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Em um novo artigo publicado em 2013 Figueiredo comenta novamente sobre o 

veto: 

 

O parágrafo 2º da lei foi vetado, e tratava da indicação de profissionais 
específicos para o ensino de música na escola. A justificativa para o veto 
se baseou em duas argumentações, sendo uma delas plausível, e outra 
bastante controversa. O que é plausível no veto é o fato de que para 
nenhuma área do conhecimento existe a indicação da obrigatoriedade 
de formação específica. O artigo 62 da LDB, como já discutido 
anteriormente, destaca a obrigatoriedade da licenciatura plena para 
atuar na educação básica. Entendeu-se, como justificativa do veto, que 
não haveria razão para esta indicação específica para uma área, sendo 
que nenhuma outra área teria a mesma prerrogativa. Se a música é 
obrigatória, podemos entender que quem vai ensinar música é o 
licenciado em música. Por diversas razões, esta lógica não se configura 
em grande parte dos sistemas educacionais brasileiros, com o 
deslocamento de professores para atuação em áreas diferentes de sua 
formação. A questão mais polêmica do veto se refere a uma justificativa 
para a não exigência de profissionais com formação específica, 
considerando que músicos consagrados estariam impossibilitados de 
atuar na escola, mesmo tendo competência musical inquestionável. Esta 
justificativa presente no veto contradiz o artigo 62 da própria LDB de 
1996, que exige a formação na licenciatura para atuação na educação 
básica, independentemente das habilidades individuais dos indivíduos 
ou quanto os mesmos são ou não famosos ou consagrados em uma 
determinada área. Portanto, esta justificativa do veto está em 
discordância com a própria legislação em vigor. 

A lei 11.769 e os documentos orientadores como os PCNs ainda se apresentam 

de forma ambígua, permitindo diversas interpretações, inclui à música como obrigatório 

no ensino escolar, porém não especifica qual o profissional que deverá exercer a 

função no cumprimento do conteúdo “música” na disciplina de Artes. 

O MEC divulga os Parâmetros Curriculares para o Ensino de Arte, contemplando 

as linguagens de Artes Visuais, Teatro, Música e Dança. Porém a maior parte dos 

professores de artes tem habilitação em Educação Artística com especialização em 

Artes Plásticas ou Visuais, consequência da formação ao longo da história onde na 

prática as outras linguagens em alguns momentos foram extintas no currículo escolar, 

como a música por exemplo. De acordo com Figueiredo (2013) na legislação brasileira 

em vigor, não é mais possível formar um professor polivalente nas artes, o ensino da 

arte na escola estará a cargo de profissionais habilitados para áreas específicas, o que 

significa a necessidade de revisão de currículos ou da redistribuição das diferentes 
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linguagens artísticas ao longo da educação básica. Neste sentido Figueiredo (2013, p. 

47), 

A partir do exposto anteriormente, não se pode ignorar o papel dos 
professores pedagogos, que atuam na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, no estabelecimento de ações que 
envolvem a música na escola. A literatura mostra a necessidade de mais 
formação musical nos cursos de pedagogia e seria fundamental que 
este assunto fosse assumido de fato pelos cursos que formam 
professores para os anos iniciais da escola. A constatação da falta de 
formação em música naqueles cursos não tem sido suficiente para 
promover mudanças qualitativas em termos de tal formação nos cursos 
de pedagogia. São necessárias ações específicas para que se 
construam novas experiências curriculares com a música, tanto nos 
cursos formadores quanto nas escolas. Alem disso, a formação 
continuada é tema relevante neste sentido, pois a formação nos anos de 
graduação nunca é completa e definitiva. O profissional da educação é 
alguém que está constantemente se atualizando, refletindo, conhecendo 
e ampliando suas áreas de atuação e isto implica na necessidade de 
formação contínua em todos os campos educacionais em busca de uma 
educação com qualidade.   

 

Figueiredo (20013) aponta que o prazo de 3 (três) anos letivos para adaptação à 

lei pelos sistemas educacionais se esgotaram sendo possível verificar algumas 

mudanças no cenário nacional, a existência de editais de concurso público que 

solicitam profissionais específicos da área de música para atuação na escola, é uma 

delas. No entanto, o autor demonstra sua preocupação referente à nova legislação, 

para ele será preciso muita ação para que se possa afirmar que a música está 

efetivamente garantida na escola brasileira como parte da formação escolar oferecida 

para todos os alunos, pois segundo Figueiredo diversos editais ainda solicitam 

professores de educação artística, em uma perspectiva polivalente, a fiscalização da lei 

não está sendo cumprida, necessário de acordo com o autor garantir a presença de 

profissionais das áreas específicas para atuação na escola, pois atualmente existem 

ainda sistemas educacionais que não se adaptaram, sequer conhecem o teor da nova 

lei, e em outros sistemas consideram que não há o que mudar, não estabeleceram 

qualquer ação para a implementação da lei, alegando que a disciplina de arte 

contempla alguns conteúdos de música e desta forma a lei está sendo cumprida. De 

acordo com QUEIROZ (2012, p. 33), 
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Um equívoco constantemente cometido na interpretação da Lei 
11.769/2008 é a leitura isolada do documento, problema presente, 
sobretudo, na área de música. Assim, há uma nítida falta de inter-
relação das definições da mencionada lei com o texto completo da LDB 
e o problema é que, lida isoladamente, a 11.769/2008 é bastante 
limitada, pois no fundo ela apenas altera uma estrutura e normatização 

legal muito mais complexa e abrangente. 

O reconhecimento da necessidade do ensino de artes na formação do indivíduo 

acarretou sua inclusão como disciplina no ensino da escola básica.  

Neste contexto a questão a ser enfrentada é a da formação de professores 

especializados para o ensino de Música. Diante desta situação o poder público deve 

criar programas para habilitar professores para o ensino de música na educação 

básica, conforme previsto pela legislação educacional. 

A polêmica aqui apresentada não é nova, pois a Lei 5.692 de 11 de agosto de 

1971, em seu artigo 7º determinava obrigatoriedade do ensino de Educação Artística 

nas escolas, porém a formação específica dos professores para atuar nesta área não é 

garantida pela legislação. Esta situação vivenciada no país em 1971 e em 2008 reflete 

certo desinteresse do poder público uma vez que não garantiu cursos superiores para 

habilitar estes profissionais. De acordo com Figueiredo (2010, p. 1), 

Desde a implantação da lei 5.692/1971, o ensino de música na escola 
brasileira declinou em função de vários fatores. A prática da polivalência 
para as artes um professor para todas as linguagens artísticas a 
preferência dos licenciados pela atuação em espaços educativos menos 
problemáticos do que a escola pública e a educação básica, os salários 
pouco atraentes, dentre outros, contribuíram para uma ausência 
significativa da música na educação escolar desde a década de 1970. A 
LDB de 1996 indicou possibilidades de mudanças para o ensino das 
artes que, de fato, ainda não se concretizaram em todo o território 
nacional: a presença da polivalência e a ausência de profissionais da 
área de música ainda é uma realidade apresentada em pesquisas da 

área de educação musical. 

Possível observar algumas divergências nos documentos que norteiam o ensino 

de Artes como, por exemplo: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), utilizados 

pelo MEC como padrão de ensino, que tem como propósito nortear os educadores em 

sua incumbência educativa tendo como princípio a formação do indivíduo como um 
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sujeito capaz de exercer sua cidadania. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte 

(1998 p. 62), 

Têm como objetivo levar as artes visuais, a dança, a música e o teatro 
para serem aprendidos na escola. Por muito tempo, essas práticas 
foram consideradas atividades importantes apenas para recreação, 
equilíbrio psíquico, expressão criativa ou simplesmente treino de 
habilidades motoras. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, entretanto, 
Arte é apresentada como área de conhecimento que requer espaço e 
constância, como todas as áreas do currículo escolar. O aluno aprende 
com mais sentido para si mesmo quando estabelece relações entre seus 
trabalhos artísticos individuais, em grupos, e a produção social de arte, 
assimilando e percebendo correlações entre o que faz na escola e o que 
é e foi realizado pelos artistas na sociedade no âmbito local, regional, 
nacional e internacional. Aprender Arte envolve, além do 
desenvolvimento das atividades artísticas e estéticas, apreciar arte e 
situar a produção social da arte de todas as épocas nas diversas 
culturas. 

Cabe aqui fazer referência ao Parecer CEB Nº: 12/20134. Neste documento a 

obrigatoriedade do ensino de Música na escola, determinada pela Lei nº 11.769/2008, é 

o resultado de um processo permanente de luta histórica e socialmente construído por 

músicos e educadores na busca pelo reconhecimento da importância do componente 

curricular Música para a formação integral dos estudantes. Neste processo segue 

abaixo o relatório Histórico do tema no CNE: 

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 da 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 

                                                 
4
 O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio de sua Câmara de Educação Básica (CEB), conduz 

a discussão desse tema balizado pelo que dispõe a LDB nos dois parágrafos do  art.  26 e na perspectiva  
do que definem  as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica, objeto do Parecer 
CNE/CEB nº 7/2010  e  da Resolução CNE/CEB nº 4/2010, bem como das Diretrizes específicas para 
suas etapas e modalidades. Ainda em 2011 o tema era tratado pelas conselheiras Clélia Brandão 
Alvarenga Craveiro e Rita Gomes do Nascimento. Com o término do mandato da conselheira Clélia 
Brandão Alvarenga Craveiro, a conselheira Rita Gomes do Nascimento apresentou, em 8 de novembro 
de 2012, a Indicação CNE/CEB nº 6/2012, propondo a constituição de comissão para realizar estudos 
sobre o ensino de Música nos currículos da Educação Básica. Para tanto, por meio da Portaria CNE/CEB 
nº 1/2013, de 30 de janeiro de 2013, foi designada comissão composta pelos conselheiros Malvina Tânia 
Tuttman, presidente; Rita Gomes do Nascimento, relatora; Luiz Roberto Alves e Nilma Lino 
Gomes,membros. Texto Disponível em: http://abemeducacaomusical.com.br. 
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Seminário “Ensino de  Música  nas  escolas”,  que contou  com a 
presença de representantes das entidades da área educacional e 
musical. Em maio de 2013,  a  Universidade  Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)  promoveu  o I Encontro Internacional de Educação Musical,  
discutindo a implementação da Lei  nº 11.769/2008. Em 2011,  a 
Secretaria de Educação Básica do MEC promoveu reunião com 
especialistas da área da música para discutir o ensino de Arte e de 
Música nas escolas. Dessa reunião resultou um documento com 
subsídios ao CNE para a definição destas Diretrizes. (BRASIL, 
PARECER Nº 12/2013) 

E ainda conforme relatado no  Parecer Nº 12/2013, o evento teve como objetivo 

regulamentar o ensino de música, para a implementação obrigatória no componente 

Arte dos currículos da Educação Básica, em cumprimento às determinações da Lei nº 

11.769/2008. Para a elaboração deste documento houve a participação de diversos 

profissionais ligados ao Conservatório Brasileiro de Música (CBM); à Associação 

Brasileira de Educação Musical (ABEM); à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Música (ANPPOM); à Escola de Música da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro; à Decania do Centro de Letras e Artes e à Escola de Música da UNIRIO; ao 

Colégio Pedro II; ao Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro; ao Grupo de Articulação 

Parlamentar Pró-Música (GAP); ao Ministério da Cultura/FUNARTE; à Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC); à Universidade do Estado de São Paulo (UNESP); 

à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); à Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação (SEB/MEC); membros da comissão da CEB/CNE; entre eles 

profissionais de diversas áreas e estudantes. 

Esta temática se mostra relevante, pois entendemos que o ensino de música 

contribuiu para a formação do cidadão. A disciplina hoje com a nomenclatura de Arte na 

Educação Básica passou por várias modificações e de fato, ainda continua difícil 

compreendê-la. Os cursos de formação de professores ainda apresentam deficiências 

para com o exigido, estando em constante processo de adequação o que justifica a 

continuidade de pesquisas na área, tendo como foco da discussão a implantação da Lei 

11.769/08. Diante dessas considerações, entende-se como necessário uma discussão 

sobre as possibilidades da importância da música no desenvolvimento do indivíduo, a 

justificativa que atribuímos para ensino de música nas escolas, no tocante às atividades 

pedagógicas.  
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3  A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO: NO 
AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

A música atende a várias necessidades do ser humano, as atividades musicais 

coletivas favorecem o desenvolvimento da criatividade, estimulando a compreensão, a 

participação e a cooperação, a educação musical tem uma função socializadora, 

trazendo benefícios culturais incontestáveis. Ao expressar-se musicalmente em 

atividades que lhe dê prazer, significado, o indivíduo demonstra seus sentimentos, 

desperta suas habilidades, expressa suas emoções, desenvolve suas capacidades por 

meio de um sentimento de segurança e autorrealização.  

Para Loureiro (2003) a música vem desempenhando um importante papel no 

desenvolvimento do ser humano, ao longo da história, no aspecto religioso, no moral e 

social, contribuindo desta forma para a aquisição de hábitos e valores indispensáveis 

ao exercício de cidadania.  

A música na educação tem finalidade pedagógica e educativa, contribui para a 

formação integral do indivíduo, na interação social, em habilidades físicas e mentais do 

ser humano. Conceituando Musicalização é um processo de construção do 

conhecimento, processo este cognitivo e sensorial que envolve o contato com o mundo 

sonoro, de forma intuitiva, inerentes a todo ser humano, porém nem todos a 

desenvolvem, ou intermediada, podendo ser orientada por um profissional, nesta última 

compreende a função na escola com o objetivo de despertar na criança a criatividade, 

as emoções, o raciocínio, a memória, atenção, autodisciplina, coordenação motora a 

recepção sonora através do canto, dos instrumentos, de diversos ambientes, 

propiciando uma interpretação do cotidiano com enriquecimento na linguagem e 

experiências.  

Para Loureiro (2003, p 140) “a escola, como espaço de construção e 

reconstrução do conhecimento, pode surgir como possibilidade de realizar um ensino 

de música ao alcance de todos”. Neste contexto, de acordo com a nova LDB a escola 

tem por obrigação garantir no currículo da educação básica o conhecimento artístico, a 

fim de promover o desenvolvimento do ser humano, a música é vista como mediadora 

deste processo, com propósito de intensificar certas funções da atividade humana, 
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como a linguagem, contribuindo para a formação integral do homem. Diante desta 

percepção, utilizamos-nos das palavras de Saviani: 

 
A educação musical deverá ter um lugar próprio no currículo escolar. 
Além disso, porém, penso ser necessário considerar uma outra 
alternativa organizacional que envolve a escola como um todo e que, no 
texto preliminar que redigi para encaminhar a discussão do projeto de 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, traduzi através do 
enunciado do artigo 18 do anteprojeto, nos seguintes termos: os poderes 
públicos providenciarão para que as escolas progressivamente sejam 
convertidas em centros educacionais dotados de toda a infra-estrutura 
física, técnica e de serviços necessária ao desenvolvimento de todas as 
etapas da educação básica.(SAVIANI APUD LOUREIRO 2003, p. 144) 

 

O que Loureiro por meio de Saviani argumenta é que a educação musical não 

pode estar dissociada das práticas cotidianas dos alunos, por ser considerada 

manifestação da cultura, mas para que ela se concretize de fato no ambiente escolar, é 

necessário por parte do governo, viabilizar sua realização em todos os aspectos, o que 

requer adequação e renovação de atividades, conhecimento e disponibilização de 

recursos metodológicos e materiais músico-pedagógico. 

No decorrer desta pesquisa bibliográfica nos deparamos com relatos de 

professores apontando uma série de limitações, como carência de material músico-

pedagógico, salas inadequadas, tempo disponível reduzido, além de turmas numerosas 

e heterogêneas, deficiência e inexistência em formação continuada disponível a todos. 

 Este quadro acaba por inviabilizar a prática do professor, o Estado precisa se 

comprometer em promover as condições necessárias de forma a assegurar a 

apreensão do conhecimento musical, instigar o interesse do aluno com o intuito de 

resgatar a alegria musical, “momentos devem ser adaptados a suas capacidades e a 

seus interesses específicos. É preciso ter consciência e clareza para introduzir o aluno 

no domínio do conhecimento musical”. (Loureiro 2003, p. 219) 

Neste princípio a indefinição política resulta mais uma vez por (in) viabilizar o 

ensino de música no ambiente escolar a lei 11.769/08 não contempla uma proposta 

sólida para a implementação da obrigação do ensino de música como componente 

curricular na disciplina de artes na educação básica no aspecto pedagógico, dos 

processos e técnicas mais eficientes para realizá-los, a lei determina um prazo de três 
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anos para que os sistemas de ensino se adaptem a exigências estabelecidas, este 

prazo se esgotou porém o governo não se compromete com sua operacionalização.  

Daí que justifica a música enquanto conteúdo específico tem estado ausente na 

escola, que conforme Loureiro (2003), 

 
 “a insuficiência de uma planificação mais abrangente e direcionada, que 
englobe todo o país, empobrece a difusão e a possibilidade da 
informação e do conhecimento musicais, dificultando a vivência estético-
musical de todos os segmentos da população”. 

 

Diante deste quadro caótico da educação na valorização do cidadão que ser 

quer formar, preparar para a cidadania, para a vida, com a filosofia de liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, 

filosofia esta sendo o cerne da proposta formulada na própria LDB disposto no art. 2º 

parágrafo II da Lei 9.394/96, onde defende uma educação de qualidade com princípios 

de solidariedade humana, na finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, retorno a 

problematizar como tem sido viabilizado o ensino de música nas escolas 

brasileiras considerando o aporte legal neste momento histórico? 

De acordo com Sekeff apud Loureiro 2003, p. 196, 

 
O novo perfil de profissional deve envolver uma especificidade que 
transcenda a mera habilidade técnica, exigindo, sim, um 
desenvolvimento amplo e contínuo que responda às exigências do novo 
cenário cultural e mercadológico, garantindo autonomia a esse futuro 
profissional e viabilização das novas expectativas. 
 

A questão a se pensar é sobre a formação do professor de magistério, mais 

espeficamente do profissional música, refletir sobre as condições legais e materiais 

postas pelo Estado brasileiro para o ensino de música na educação básica. 

É preciso adquirir conhecimento e compreensão musical, reconhecer a música 

como uma linguagem, suas influências e contribuições para a formação do indivíduo, 

“busca-se um perfil de quem seja um educador musical de quais suas funções no 

processo de ensino-aprendizagem de música”. (Loureiro 2003 p. 191), a especialização 

é importante e necessária, cabe aos educadores a tarefa de possibilitar tal 

aprendizagem. 
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Por isso, um trabalho musical bem planejado, solidamente sustentado 
por um repertório pertinente, beneficia o educando, pelo que resulta de 
desenvolvimento cognitivo, de educação do pensamento, a exemplo da 
matemática e da argumentação, de educação dos sentimentos e de 
consciência de cidadania. Edgar Willems costumava dizer que, se as 
funções psíquicas (afetividade e inteligência) influem fortemente sobre a 
motricidade, a prática inteligente do ritmo musical (...) pode ajudar a 
despertar as faculdades superiores do ser humano. (SEKEFF 2002, p. 
81-82) 

Nesta perspectiva, a formação mínima é necessária para conduzir a aula de 

música dentro da especificidade e da coerência que se é exigida, o dominio as 

concepções didáticas é um príncipio fundamental “sua organização e compreensão, 

depende da formação básica de professores e educadores musicais, preparados para 

adequar-se às características e às necessidades de alunos em diferentes fases de seu 

desenvolvimento”. (Loureiro, 2003 p. 193). 

Nos PCNs estão contemplados o ensino de música, “fornecendo subsídios para 

que possam trabalhar com a mesma competência exigida para todas as disciplinas do 

projeto curricular”. (Brasil 1997, p. 15), um referencial para o trabalho do educador, de 

como selecioná-la e administrá-la dentro do contexto escolar seus conteúdos são 

propostos a partir de três eixos norteadores: produção, apreciação e reflexão.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o ensino e a 
aprendizagem de conteúdos que colaboram para a formação do 
cidadão, buscando igualdade de participação e compreensão sobre a 
produção nacional e internacional de arte. A seleção e a ordenação de 
conteúdos gerais de Arte têm como pressupostos a clarificação de 
alguns critérios, que também encaminham a elaboração dos conteúdos 
de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança e, no conjunto, procuram 
promover a formação artística e estética do aprendiz e a sua 
participação na sociedade. (BRASIL, 1997a, p.  24) 

Diversas são as atividades, e técnicas que poderam fazer parte desta 

aprendizagem,  o ensino musical possibilita um diálogo com outras ciências, um 

poderoso recurso para enfrentar os problemas educacionais favorece o 

desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo do indivíduo, proporcionando a inclusão e 

reinserção social, permitindo ao aluno a autoexpressão e o envolvimento com a alegria 

estética por meio da apreciação da arte, de uma educação musical integrada a 

comunidade.  
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Considerando que a música é uma forma de comportamento por meio 
da qual representamos e interpretamos o mundo. [...] o que se pretende 
com a música na educação é a exploração de recursos capazes de 
colaborar com o desenvolvimento global do educando, [...] o prazer da 
prática musical afeta a química cerebral, propiciando de algum modo, 
respostas comportamentais, Sem esquecer que, se a música não 
transmite emoções ou afetos, ela capta e expressa às formas desses 
sentimentos.  (Sekeff 2002, p. 57-58) 

Para Snyders (1997) o ensino musical tem um papel exemplar que visa o 

sucesso do futuro, que existe e é justificado pela alegria cultural. Segundo o autor “a 

função mais evidente da escola é preparar os jovens para o futuro, para a vida adulta, 

para a vida profissional e para a cidadania”. (SNYDERS, 1997 p. 13) 

 Snyders (1997) traz uma crítica da necessidade de mudança da cultura, do valor 

dado à obra-prima, de acordo com o autor: 

Se o trajeto pedagógico em direção a obra-prima é, entretanto, possível 
e suscetível de provocar alegria, isto ocorre porque a cultura mantém 
uma relação de continuidade com as verdades e emoções que o jovem 
já descobriu em sua vida cotidiana, para o autor o que é imposto do 
exterior a um indivíduo não pode lhe dar satisfação. (SNYDERS, 1997 
p.17).  

Por isto a crítica da necessidade de mudança da cultura no Brasil, devendo o 

ensino reaver a importância da música nas escolas, dar significado, sentido a cultura. 

Nesta perspectiva Snyders (1997, p.132) diz que “ensinar a música é também à 

possibilidade de apresentar obras – primas a crianças muito pequenas e fazer com que 

elas encontrem, nelas, alegria cultural”. Neste contexto Sekeff (2002 p. 14), 

A música é um recurso de expressão (de sentimentos, idéias, valores, 
culturas, ideologia), de comunicação (do indivíduo com ele mesmo e 
com o meio que o circunda), de gratificação (psíquica, emocional, 
artística), de mobilização (física, motora, afetiva, intelectual) e de auto-
realização (o indivíduo com aptidões artísticos musicais mais cedo ou 
mais tarde se direciona nesse sentido, criando, ou seja, compondo, 
improvisando, recriando (interpretando, tocando, cantando, lendo, 
“construindo”, uma nova parição, uma perfomace). A música é também 
um recurso de expurgação, catarse, maturação (emocional, social e 
intelectual), pois com a prática musical o educando aprendi a organizar 
seu pensamento, a estruturar o saber adquirido, reconstruindo-o e 
fixando-o ativamente.  
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Loureiro (2003, p.15) cita que “segundo o educador musical Sérgio Henrique 

Alves de Andrade, a música não está na escola como uma atividade recreativa, mas 

sim na construção do conhecimento, ele vê como primordial, no projeto o resgate da 

cultura”. A autora enfatiza que uma concepção de educação que pretenda a 

transformação e o crescimento do indivíduo implica maior aproximação e abrangência 

do conhecimento musical, entre os diversos segmentos da cultura e da sociedade.  

Nesta perspectiva Loureiro (2003) expressa que a música como qualquer 

conhecimento é entendida como uma linguagem artística, organizada e fundamentada 

culturalmente, uma prática social onde nela estão inseridos valores e significados 

atribuídos aos indivíduos e à sociedade que a constrói o que dela se ocupam, o espaço 

acadêmico pode ser um produtor de música, de caráter continuo, no acompanhamento 

ao processo de desenvolvimento escolar da criança, adaptando-se as suas 

capacidades, e a seus interesses, é preciso se ter conhecimento e clareza de como 

ensinar, inserir o aluno no domínio do conhecimento musical. 

Alguns educadores apoiaram-se em aspectos fundamentais para desenvolver 

propostas pedagógica como, Orff, Dalcroze, Kodály, Willems, Gainza, Mortenot e 

Schafer, tomaram por base as ideias de Pestalozzi e Froebel, propondo uma nova 

metodologia de ensino da música, do fazer música, como ato de criar, de expressão 

sonora, corporal, desenvolvimento dos sentidos e sentimentos, a experiência pessoal, 

social favorecia as experiências concretas, reais antes da formação de conceitos 

abstratos, ressaltando a importância da prática livre experimental, do relacionamento 

entre professor e aluno, valorizando a música como arte, com a importância do sujeito, 

do individuo e suas diferenças. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Arte:                       

As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século em vários 
campos das ciências humanas trouxeram dados importantes sobre o 
desenvolvimento da criança, sobre o processo criador, sobre a arte de 
outras culturas. Na confluência da antropologia, da filosofia, da 
psicologia, da psicanálise, da crítica de arte, da psicopedagogia e das 
tendências estéticas da modernidade surgiram autores que formularam 
os princípios inovadores para o ensino de artes plásticas, música, teatro 
e dança. Tais princípios reconheciam a arte da criança como 
manifestação espontânea e auto-expressiva: valorizavam a livre 
expressão e a sensibilização para a experimentação artística como 
orientações que visavam o desenvolvimento do potencial criador, ou 
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seja, eram propostas centradas na questão do desenvolvimento do 
aluno. (BRASIL, 1997 p. 20) 

A música faz parte do cotidiano das pessoas e tem chamado atenção de 

pesquisadores, sendo valorizada cientificamente em diversas áreas, por exemplo, 

através da neurociência, a influência da ciência e da tecnologia vem provocando 

mudanças com intuito de contribuir com a formação do ser humano, a ênfase na 

pesquisa de educação musical tem por objetivo priorizar questões acerca do contexto 

educacional, devido à consciência dos problemas pedagógicos enfrentados. 

O estudo da neurociência tem trazido muitas contribuições em diversas 
áreas, buscando melhor compreender o funcionamento do cérebro 
humano. O estudo da música tem sido valorizado em diversas áreas, 
das quais se destacam a percepção auditiva, a relação entre música e 
movimento, a relação entre música e memória, estudos com música e 
linguagem, além daqueles acerca das emoções evocadas por música. 
Além disso, muitos estudos têm apontado para o papel da música como 
ferramenta de intervenção em diferentes alterações neurológicas como 
afasia, autismo e dislexia. Concluiu-se que há contribuição da 
neurociência tanto para o campo de música, da pedagogia musical e da 
performance, quanto para o campo da musicoterapia. (ROCHA; 
BOGGIO, 2013 p. 134) 

De acordo com algumas pesquisas a música pode produzir efeitos positivos 

sobre as ondas elétricas cerebrais, constando alterações no funcionamento do cérebro, 

em diferentes volumes de estruturas cerebrais específicas como o corpo caloso, córtex 

motor e cerebelo, utilizando-se de técnicas como imagem por ressonância magnética 

(IRM) possibilitando verificar e comparar desempenho de músicos e não músicos, estas 

descobertas nas ultimas décadas por meio dos avanços tecnológicos, e em especial 

estudos na área da neurociência, tem possibilitado a compreensão da importância da 

presença da música no contexto da educação brasileira. 

Segundo Muszkat5 (2012) a música é um instrumento enriquecedor, que tem de 

ser generalizada para os educadores, independentemente da formação específica 

                                                 
5
 Texto disponível em: http://www.clubeunescoedart.pt/files/livros/AMUSICANAESCOLA.pdf 

Prof. Dr. Mauro Muszkat - Neurologista e Neuropediatra. Doutorado e pós-doutorado em Neurologia pela 

Universidade Federal de São Paulo, Coordenador responsável e criador do Núcleo de Atendimento Neuropsicológico 

Infantil Interdisciplinar (NANI) do Departamento de Psicobiologia da UNIFESP. Coordenador do Serviço de 

Reabilitação e Ensino em Neurociência Educacional (SERENE). Professor de Pós-graduação em Educação e Saúde 

na Infância e Adolescência, UNIFESP. Disponível em: http://www.serene.com.br/site/neuro. Acesso em 04 de maio 

de 2014. 
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musical, afirma que as crianças, de maneira geral, expressam as emoções mais 

facilmente pela música do que pelas palavras, aponta que o estudo da música pode ser 

uma ferramenta única para ampliação do desenvolvimento cognitivo e emocional das 

crianças, incluindo aquelas com transtornos ou disfunções do neurodesenvolvimento 

como o déficit de atenção e a dislexia. 

De acordo com Sekeff (2002) o indivíduo constitui uma unidade biológica e 

cultural, por operar e funcionar de acordo com os princípios da biologia e por constituir 

um ser cultural por natureza, natureza que é resultado do que está dentro de si (seu 

funcionamento complexo), neste sentido a linguagem musical repercute no indivíduo 

fisiologicamente e psicologicamente. 

A música atende ao nível psicobiológico pelo fato de, como diz Piaget, 
ser impossível dissociar aspectos biológicos e sociais quando tratamos 
de desenvolvimento psicológico. Para Piaget, um fenômeno é sempre 
biológico em suas raízes e social em seu final, sem que se esqueça que, 
no meio, ele é também mental. (SEKEFF 2002, p. 99) 

Portanto a música tem uma função que vai além de nossa compreensão, 

segundo Sekeff (2002) atua em nossas funções orgânicas, mexe com o metabolismo, 

tem poder de alimentar nossa atenção, o exercício da música estimula a memória, 

estimula à inteligência de nosso “cérebro emocional”, do “cérebro racional” (neocórtex) 

e do “cérebro sentimental” (sistema límbico), lugar onde a mente e o corpo se 

interconectam, onde o pensamento encontra a emoção e onde o sistema endócrino faz 

uma interface com o cérebro, todos integrando o córtex, embora com funções 

diferentes.  

O desenvolvimento intelectual é considerável na educação musical, pois ativa a 

criatividade, coordenação motora das crianças, sensibilidade auditiva, de expressão, 

senso crítico, facilidade de raciocínio, memória, auxiliando em matérias como 

matemática, física, química, desenvolvendo a sensibilidade das emoções a inteligência 

humana.  Conforme Sekeff (2002, p. 120), 

pontuar a música na educação é defender a necessidade de sua prática 
em nossas escolas, é auxiliar o educando a concretizar sentimentos em 
formas expressivas; é auxiliá-lo a interpretar sua posição no mundo; é 
possibilitar - lhe a compreensão de suas vivências, é conferir sentido e 
significado à sua condição de indivíduo e cidadão. Como toda 
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comunicação envolve conflito, poder, ideologia, negociação, o educando 
precisa lidar com esses valores com competência e autonomia; e aí, 
mais uma vez, emerge a possibilidade da música como agente 
mediador, auxiliando-o na construção de um diálogo com a realidade. 

Segundo Loureiro (2003, p.221) “o verdadeiro objetivo é aproximar o aluno da 

música, levando-o a gostar de ouvi-la, apreciá-la e compreendê-la, é preciso, com 

urgência, preencher o vazio musical no cotidiano escolar”. Com a intenção de levar aos 

alunos um estado de satisfação ao aprender através da arte de ensinar. 

A música envolve cria ambiente favorável de convívio de aprendizagem para 

quem aprende e para quem deseja ensinar. Para obter um ensino de qualidade é 

necessário adequação de técnicas, conceitos, uma revisão de valor mediante a 

experiência que o ser humano vivência e é capaz de criar, formas de realização, 

renovação, interação social. A educação musical neste contexto tem por função 

contribuir no desenvolvimento da personalidade da pessoa, de suas faculdades, 

(percepção, comunicação, discernimento, análise, senso crítico, senso de 

responsabilidade, raciocínio, memória, linguagem). A educação musical nas escolas 

deve ser vista como um instrumento de transformação da realidade, uma aproximação 

de professor-aluno em sala de aula, superando os conflitos e desigualdades 

socioculturais, fundamental o papel da escola na apreciação da arte, sendo este o 

maior desafio da educação brasileira, de promover acesso à cultura o saber e à arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A definição dos currículos se dá por vários fatores, na área da educação musical 

são muitos os problemas enfrentados. “Dentre eles, consideramos como os de maior 

importância a falta de sistematização do ensino de música nas escolas de ensino 

fundamental e o desconhecimento do valor da educação musical como disciplina 

integrante do currículo escolar”. (LOUREIRO 2003, p. 109) 

Pode-se compreender a importância da música em qualquer momento histórico e 

em qualquer civilização. De acordo com Loureiro (2003 p. 110)  

Valores atribuídos à música sofreram modificações, alterando 
concepções de ensino e exercendo influência sobre o conteúdo a ser 
ensinado. Presentes em diferentes épocas e sociedades, e em diversos 
contextos da educação escolar, é possível perceber que os valores são 
subjacentes a cada tipo de sociedade, a qual se incumbe de estruturá-

los e legitimá-los.  

Nesta perspectiva a música esteve presente em diversos momentos no processo 

de desenvolvimento e humanização dos indivíduos. Segundo Nogueira (2003) a música 

acompanha os seres humanos em praticamente todos os momentos de sua vida, e 

pode ser considerada uma das mais importantes formas de comunicação, a experiência 

musical precisa ser compreendida, e não ignorada. 

Este texto buscou analisar a importância da educação musical na educação 

básica no desenvolvimento do indivíduo tendo como proposta a lei 11.769/08. Iniciamos 

este trabalho com uma análise da história da Música, e pudemos observar que a 

música sofre alteração de valor em cada momento histórico, concluímos que a 

educação é um processo em constante mudança, vemos que ao longo da história cada 

povo demonstrava uma visão diferente sobre educação musical. No tempo dos 

primórdios a Música era indispensável, nos ritos religiosos, em guerras, festas, 

comemorações nacionais, através da música um povo honrava seu governante, alguns 

povos atribuíam à música como um instrumento de profunda riqueza para o 

desenvolvimento intelectual e moral de seu povo.  

No Brasil a educação musical iniciou-se com os Jesuítas que trouxeram da 

Europa métodos de aprendizagem utilizando à música como recurso pedagógico, após 
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a expulsão dos jesuítas à música ao longo da história foi perdendo espaço no contexto 

escolar, devido à falta de conhecimento e de vivência cultural.  

Através da pesquisa bibliográfica, pude constatar que há uma luta constante de 

profissionais em diversas áreas no intuito de recuperar o sentido da música no 

desenvolvimento cognitivo do educando reconhecendo a música como um recurso para 

a aprendizagem. A música sofreu alterações em vários momentos da educação 

brasileira, seu papel como auxílio nos diversos aspectos de desenvolvimento do 

indivíduo não era reconhecida, os objetivos propostos não estavam sendo alcançados e 

como disciplina a música perdeu seu caráter pedagógico. 

A Lei 11.769/08 apresenta-se nas condições legais como grande possibilidade 

no que se refere à implementação do ensino de música, seu pressuposto garantir a 

obrigatoriedade do ensino de música na educação básica onde dispõe sobre a 

importância da música na formação do ser humano.  A lei foi aprovada com o veto no 

art. 2º onde constava “O ensino da Música será ministrado por professores com 

formação específica na área”, porém encontramos dificuldades para interpretar a lei 

vigente em relação aos profissionais que deverão atuar nas escolas. O Art. 3o exige-se 

que os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências 

estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei. Entende-se aqui como um aspecto limitante 

no que se refere à implantação de música em relação às condições materiais postas 

pelo Estado brasileiro, desta forma, (in)viabiliza um aprendizado prazeroso e acessível, 

voltado para o crescimento do sujeito, as escolas não dispõem de um trabalho musical 

bem orientado e metodologicamente estruturado. 

Houve–se então uma discussão a respeito, mas até o presente momento, muitos 

sistemas de ensino não conseguiram se adaptar à nova lei, segundo exigência 

apresentada o prazo seria de três anos para as escolas se adaptarem, este prazo se 

encerrou em 2011.  

A dificuldade de implantação desta lei, também tem consequência histórica, a 

polivalência que antes fazia parte do currículo do curso de educação artística até hoje 

se faz presente em algumas instituições de ensino e em alguns municípios pode se 

verificar esta característica polivalente em editais de concurso público, ausente de 

fiscalização.  
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Consideramos importante destacar que houve certa dificuldade para construção 

do trabalho, por não ter no curso de Pedagogia à disciplina de música.  

Sendo a música componente curricular da educação infantil e do ensino 

fundamental, percebemos aqui mais uma falha na elaboração desta lei, o que nos 

remete a refletir sobre a situação dos currículos dos cursos de licenciatura das 

universidades que não contemplam em seu currículo a disciplina de música, há uma 

necessidade do investimento por partes das universidades na formação do professor 

para que se cumpra a lei, conforme o art. 62 da LBD em consonância com a mensagem 

622, em dissonância a lei 11.769/08. 

A contribuição do trabalho pode ser considerada no aspecto de trazer a 

consciência da necessidade de uma formação mais direcionada dentro do curso de 

Pedagogia para a área artística da música, pois conforme a lei os profissionais 

específicos, seriam aquele aptos a atuar na área. Neste sentido, o desafio a ser 

enfrentado seria de desenvolver uma educação musical que contribua para o 

desenvolvimento do indivíduo em todos os aspectos, para isto requer uma formação 

específica e o curso de Pedagogia é falho neste quesito.  

A alternativa viável para a educação musical, ocorrer de fato na educação 

básica, será favorecer a formação continuada dos professores com cursos de 

capacitação na área de música e oportunizar a estes professores complemento da 

graduação com o estudo de ensino de música, com a inclusão do curso de música ou 

disciplina em faculdades para cumprir com a obrigatoriedade, já que os cursos de 

Música existem em poucas universidades do país e segundo justificativas, o profissional 

especializado em licenciatura de música não supri a demanda.  

Esta questão precisa ser avaliada para uma efetiva ação da educação musical 

que contribua de fato para a formação do indivíduo. 

Utilizo como base para finalizar este trabalho os estudos do autor Synders (1997) 

que apresenta a música como favorável ao ensino e aprendizagem da arte na 

educação escolar, para este autor para desenvolver tal tarefa, o professor de música 

precisa saber música, além de saber ser professor de música, saber ser um guia dos 

estudantes na caminhada escolar, rumo ao conhecimento de alto nível nessa 

modalidade artística. 
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