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Resumo 

Este artigo busca apresentar um breve histórico sobre a presença da música na 

escola desde a antiguidade até os dias atuais, bem como analisar as leis e 

decretos que nortearam a legislação brasileira, colaborando com a discussão 

frente a lei federal no 11.769/08 que torna a música conteúdo obrigatório na 

educação básica. O texto apresenta princípios da educação musical, relata 

dificuldades e desafios para trabalhar esse conteúdo na escola e incentiva a 

ampliação de programas de formação continuada como parte dos novos caminhos 

a serem percorridos a partir da referida lei. 
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1 Introdução 
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A música sempre fez parte da vida da humanidade e está 

presente em todas as culturas, nas mais diversas situações, mas ao logo da 

história ela teve sua presença alternada na sociedade de acordo com o momento 

político ou histórico, refletindo consecutivamente no ambiente escolar. 

Ao observar a importância das artes e da música especificamente 

para a formação da personalidade das crianças, acreditamos que a sua presença 

na escola seja fundamental, por isso a necessidade de refletir sobre os desafios 

diante da lei no 11.769/08 que torna a música como conteúdo obrigatório na 

educação básica. 

O profissional que irá trabalhar com esse conteúdo precisa não só 

conhecer música, mas ouvir, tocar, cantar, relacionar-se com ela para alcançar 

uma vivência musical significativa fugindo das práticas mecânicas e esteriotipadas 

tão comuns no ambiente escolar. 

Este artigo tem o intuito de refletir sobre a presença da música ao 

longo dos tempos, destacando alguns educadores, analisando leis e decretos que 

nortearam a educação musical no país e buscando novos encaminhamentos no 

que se refere à formação de professores. 

É necessário incentivar a reflexão a partir da referida lei, 

apontando dificuldades existentes e levantando possíveis encaminhamentos 

relacionados ao professor que irá atuar com esse conteúdo na escola, as 

possibilidades de formação e possíveis práticas para que seja garantido de fato o 

desenvolvimento da vivência musical na escola. 

2 Desenvolvimento 

2.1 Música e Educação 

1. Mestranda em Metodologia do Ensino de Linguagens e suas tecnologias na UNOPAR - Univerisidade 
Norte do Paraná. 
2. Docente do Mestrado em Metodologias do Ensino de Linguagens e suas tecnologias na UNOPAR - 
Universidade Norte do Paraná. 
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Desde a antiguidade busca-se um lugar para a música na 

educação. “Em Esparta, em seu sistema de educação para jovens e para o povo, 

Licurgo exigia que a música fizesse parte da educação da infância e da juventude, 

e que fosse supervisionada pelo estado” (FONTERRADA, 2005, p.18). 

Segundo Cambi (1999), numa primeira fase a educação era dada 

através da leitura, escrita, da música e da educação física. A música estava 

presente em todas as manifestações da vida social e acreditava-se que ela 

colaborava na formação e caráter do cidadão. 

Embora o conceito de artes liberais seja originário da Antiguidade, 

foi na Idade Média que elas foram sistematizadas em duas categorias: o trivium e 

o quatrivium. O trivium referia-se a gramática, retórica e dialética e o quatrivium a 

geometria, aritmética, astronomia e música. 

Segundo a educadora Marisa Fonterrada, (2005) a igreja, como 

disseminadora do conhecimento e responsável pelo aprendizado musical, 

desenvolvia práticas musicais com crianças, embora o objetivo fosse o louvor a 

Deus e não o desenvolvimento musical, lembrando que nesse período a criança 

era explorada e violentada em vários aspectos, sendo vista como um adulto em 

miniatura. 

Essa visão é modificada na renascença com “a aceitação da 

criança como um ser que necessita de cuidados especiais, de saúde, educação e 

lazer” (FONTERRADA, 2005, p.38), mas a prática musical continuava a ser vista 

apenas como uma forma de louvor. 

Durante o século XVIII a figura de Jean Rosseau é destacada com 

a concepção do naturalismo pedagógico. Fonterrada enfatiza a importância do 

educador para a presença da música na escola: 

"Rosseau é o primeiro pensador da educação a apresentar um 
esquema pedagógico especialmente voltado para a educação 
musical. De acordo com ele, as canções devem ser simples e não 
dramáticas, e seu objetivo é assegurar a flexibilidade, sonoridade e 
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igualdade às vozes" (FONTERRADA, 2005, p.51). 

 

Pestalozzi e Froebel também abriram espaço para a música na 

escola. Segundo Oliveira (2010) Pestalozzi defendia a ideia de que a educação 

deveria ser ordenada para os sentidos através de atividades de música, artes, 

linguagem oral, geografia, aritmética e o contato com a natureza. 

Froebel, responsável pelo movimento dos jardins-de-infância, 

defendia a inclusão da música e das artes na escola, segundo Scholes (apud 

FONTERRA, 2005, p. 53) "com a intenção de assegurar a cada criança um amplo 

e completo desenvolvimento de sua natureza, na apreciação da obra artística".  

Ao longo dos tempos vários foram os olhares de estudiosos e 

pensadores sobre a importância da música para o indivíduo, influenciando 

educadores musicais de diferentes épocas e nacionalidades, como: Dalcroze, 

Kodaly, Willmens, Orff, Martenot, Suzuki, Paynter, Schafer, Koelreutter, Swanwick, 

entre outros. Todos eles contribuíram de modo direto ou indireto para que 

tivésemos a visão atual sobre a educação musical. 

2.2 O que é educação musical? 

Ao pesquisar sobre a educação musical,  é comum encontrarmos 

a definição de uma educação que possibilita o acesso a música enquanto arte, 

liguagem e conhecimento, já que "a música é uma linguagem artística, 

culturalmente construída, que tem como material básico o som (PENNA, 2012, 

p.24). Podemos ampliar essa definição dizendo que o objetivo da educação 

musical é primeiramente despertar o aluno para o mundo dos sons e assim, 

musicalizar o indivíduo para que ele possa ser sensível à música e aos materiais 

sonoros interagindo e criando sobre eles. 

Sendo a escola um ambiente propício para a aprendizagem e o 

desenvolvimento, espera-se que ela oportunize as condições para que essas 

experiências musicais sejam de fato significativas, possibilitando descobertas 
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diante das diferenças, “a diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses 

sobre o lugar de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimorando 

sua condição de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos outros” 

(BRASIL, 1997, p. 53). 

Essas diferenças contribuem para a conscientização do respeito 

ao novo, sensibilizando os alunos, para a construção de uma visão democrática e 

uma identidade inicialmente social, seguida da identidade individual. 

 

Hentsche e Del Ben (2003, p. 181) reforçam a ideia de que 

educação musical na escola está muito além do cantar e tocar propriamente dito. 

Segundo as autoras: 

 

"A educação musical escolar não visa à formação do músico 
profissional. Objetiva, entre outras coisas, auxiliar crianças, 
adolescentes e jovens no processo de apropriação, transmissão e 
criação de práticas músico-culturais como parte da construção da 
cidadania". 
 
 

Cabe também a escola difundir as práticas musicais do país, da 

região, da comunidade escolar, dos estudantes, para que eles conheçam não só a 

música predominante de em um determinado gênero, momento ou povo, mas sim 

as diferentes manisfestações musicais existentes. "Ensinar música é mediar as 

relações das pessoas com a música, visando facilitar e promover aprendizagens 

musicais" (DEL-BEN, 2011, p.25). 

Os chamados métodos ativos, surgidos no início do século XX 

influenciam muito o trabalho realizado atualmente nas escolas. "Ressalva-se, 

contudo, que nem todos podem, na verdade ser considerados métodos, mas 

abordagens ou propostas" (FONTERRADA, 2005. p. 107). Através de seus 

princípios é possível estabelecer um contato íntimo com a música, destacando ora 

o corpo, ora a fala, ora o canto, a paisagem sonora. 

 "Caso se queira fortalecer a área da educação musical, é 
importante que os educadores musicais pioneiros sejam 
revisitados, não para serem adotados tal como se apresentam em 
suas propostas de origem, mas como fonte vital, da qual se podem 
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extrair subsídios para propostas educacionais adequadas à escola 
e à cultura brasileiras" (FONTERRADA, 2005, p. 108). 
 
 

Ao entrar em contato com diferentes abordagens, princípios, 

educadores, músicas e culturas os alunos descobrem riquezas na variedade de 

hábitos, costumes, religiosidade, características, estudos, modos de pensar, agir, 

enfim, uma diversidade cultural rica, culminando no interesse pela pesquisa e pela 

educação. 

 

 

2.3 A educação musical e as políticas públicas no Brasil 

Há algum tempo a comunidade escolar, pesquisadores e as 

autoridades discutem a importância da música na escola, mas após a 

promulgação da lei no 11.679/08 em 18 de agosto de 2008 (Brasil, 2008), 

intensificou-se a necessidade de refletir sobre sua inserção na escola e os 

desdobramentos a partir da lei.  

Ao analisar a história da música na escola brasileira é possível 

verificar que o ensino de música na educação básica foi instituído a partir do 

decreto no1.331, de 17 de fevereiro de 1854, todavia o documento não colocava o 

conteúdo musical como obrigatório. Foi somente em 1890 com o decreto no 981 

que os conteúdos musicais foram definidos. 

"definiu novas perspectivas para a educação do Distrito Federal, 
tendo, consequentemente, impacto em outras realidades 
educacionais do país [...] esse decreto, em relação ao anterior, 
trouxe definições mais pontuais acerca dos conteúdos de música 
que deveriam fazer parte da formação na instrução primária e 
secundária. (QUEIROZ, 2012, p.27). 

 

Em 1931 o canto orfeônico passa a ser estabelecido com o 

decredo no 19.890, "O ensino do Canto Orpheonico em todo o paiz obedecerá a 

normas estabelecidas pelo Governo Federal e fica obrigatorio nas escolas 

primarias dentro do que dispuzer a legislação em vigor" (Brasil, 1934).  
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A figura de Villa-Lobos foi de extrema importância nesse período 

pois o músico, consagrado nos grandes centros culturais do mundo como 

compositor, retorna ao país e passa a se preocupar com a elevação artística e 

musical do povo brasileiro. O compositor acabou sendo um dos responsáveis pelo 

canto orfeônico no Brasíl e entre os seus objetivos destacavam-se auxiliar o 

desenvolvimento artístico das crianças e produzir adultos musicalmente 

alfabetizados. Segundo Paz (2000) o educador tinha muita fé na criança e no 

jovem e acreditava no contato direto com a música, que tinha um caráter 

completamente elitista na época. "Outra preocupação de Villa-Lobos era o ensino 

de deficientes visuais, alvo de uma programação adaptada às suas necessidades 

e com a utilização da escrita braile" (PAZ, 2000, p. 21). 

As ideias de Villa-Lobos foram influenciadas por princípios do 

educador musical Kodaly que entre suas metodologias abordava o canto e a 

música folclórica. A metodologia Kodaly foi bem sucedida, disseminando-se em 

outros países, mas o canto orfeônico, após o seu período de apogeu, estagnou, 

sendo esquecido aos poucos. 

A música volta a ter destaque no decreto no 51.215 que 

"estabelece normas para a educação musical nos Jardins de Infância, nas escolas 

Pré-Primárias, Primárias, Secundárias e Normais, em todo país" (BRASIL, 1961) e 

com a primeira Lei de Diretrizes e Bases no 4.024 fica evidenciando as "atividades 

complementares de iniciação artística" (Brasil, 1961b), consolidando o ensino 

polivalente das artes e enfraquecendo o ensino de música nas escolas. 

As críticas à polivalência vão se intensificando até que em 1996 a 

nova LDB estabelece que "o ensino da arte, especialmente em suas expresões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos" 

(Lei 9.294/96 - Art. 26, parágrafo 2o). 

Em 1997 surge os Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados 

pelo Ministério de educação para o ensino fundamental com orientações para  as 
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modalidades artísticas: artes visuais, música, teatro e dança, enfatizando o fazer, 

apreciar e refletir de um modo generalizado, sem indicações claras sobre o 

trabalho específico de cada área. 

No ensino médio (BRASIL, 1999) os parâmetros são "bem mais 

sucintos e genéricos do que os documentos para o ensino fundamental; o texto 

sobre arte (como o de qualquer outra disciplina) não é muito extenso e não inclui 

uma proposta específica para cada linguagem artística" (PENNA, 2012, p. 131). 

O documento ainda permite uma leitura polivante na disciplina de 

arte: 

"Como vimos, a flexibilidade e multiplicidade interna dos PCN para 
Arte no ensino fundamental e médio ainda permitem uma leitura 
polivalente da proposta das quatro diferentes modalidades 
artísticas como integrantes da área. Com isso, seria exigida do 
professor uma polivalência ainda mais ampla e inconsistente que 
aquela promovida pela Educação Artística e já tão 
criticada"(PENNA, 2012, p. 133) 

 

Na Educação Infantil a situação também é muito delicada, já que o 

profissional que irá atuar com o conteúdo musical com as crianças na maioria das 

vezes é o professor unidocente. Há orientações sobre o trabalho a ser realizado 

com crianças no volume intitulado "Conhecimento de Mundo" do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), documento de orientação 

pedagógica para o trabalho nesta faixa etária, mas a dificuldade é que nem 

sempre os professores tem contato com a linguagem musical em suas formações 

e acabam utilizando a música apenas como recurso na formação de hábitos, 

rotina escolar ou na apresentação de conteúdos. 

Em 2008, há a alteração do artigo 26 da LDB, reforçando a ideia 

de que "a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular de que trata o 2o deste artigo" (Brasil, 2008), porém, foi 

vetado que o ensino de música deveria ser ministrado por professores especíicos 

da área, alegando que: 
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"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" (Brasil 2008). 
 

 

A aprovação da lei com certeza contribui com o avanço da 

educação musical na escola, mas é necessário refletir sobre os novos 

direcionamentos frente as práticas atuais para que haja uma mudança significativa 

e as crianças possam de fato ter acesso a linguagem musical. 

3 Conclusão 

Ao apresentarmos uma retorspectiva sobre a música na educação 

desde a antiguidade e as transformações ao longo dos tempos, foi possível 

analisar os avanços e retrocessos das leis e decretos que formalizavam seu 

ensino.  

A prática musical na escola não está relacionada apenas ao 

cantar e tocar, mas sim com o despertar da curiosidade perante ao mundo sonoro 

e as interações possibilitadas por essas descobertas. A lei não obriga uma nova 

disciplina, mas insere o conteúdo como obrigatório na disciplina de artes. 

Cabe aos professores interessarem-se pela pesquisa e pelo 

estudo musical propriamente dito, mas é papel do governo proporcionar as 

condições necessárias para que as experiências musicais sejam verdadeiramente 

significativas. É necessário contratar profissionais da área para exercer tal função, 

além de possibilitar a especialização de profissionais que já estão em sala de aula 

através de cursos livres, projetos e cursos de pós-graduação. 

No que se refere a universidade, é necessário reformular os 

cursos de pedagogia e os de licenciautra em artes, incluindo na grade curricular o 

conteúdo musical para garantir aos futuros professores o contato e a vivência 

musical, alcançando posteriormente a escola e incentivar projetos que incentivem 
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a pesquisa, a prática musical e o diálogo entre as disciplinas. 

É necessário investir em espaços e materiais como rádios, cd's, 

instrumentos musicais, livros, entre outros para que o profissional tenha o respaldo 

necessário para instigar no aluno a curiosidade e o interesse necessários para o 

início da aprendizagem musical. Após esse contato surgirá o desejo de contato 

com um determinado instrumento ou gênero musical da preferência dos alunos. 

 

Podemos concluir que a lei federal no11.769/08 garante a 

presença da música na escola, mas é necessário incentivar os planos de 

formação continuada para que se possa garantir a música enquanto conteúdo em 

toda a educação básica. 
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