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RESUMO 

No plano geral, este trabalho objetiva discutir o papel do ensino de música como meio 

para proporcionar uma educação estética na Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). Os objetivos específicos abrangem: (1) elucidar a finalidade do ensino de 

música no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; (2) apreender 

o objeto, objetivo e os meios no processo da finalidade da organização do ensino de 

música no  de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Os dados da pesquisa foram 

coletados por meio de análises bibliográfica e documental. A pesquisa teve como 

perspectiva epistemológica o Materialismo Histórico-Dialético e pretendeu-se 

responder à questão-problema: Qual é a finalidade da organização do ensino da 

música no IF Baiano? e traz como hipótese que, no contexto de regulamentação do 

ensino de música no  Baiano, as atividades musicais são informalizadas, 

comprometendo a finalidade da organização do ensino de música numa perspectiva 

de educação estética. Apoiando-nos em autores que se aproximam da teoria 

pedagógica histórico-crítica (ABREU, 2018; SAVIANI, 2013; DUARTE, 2013;  PINTO, 

1997) e ao confrontarmos os elementos extraídos na análise dos dados em relação 

com a realidade concreta, fica evidente o antagonismo sobre o entendimento do que 

é o ensino de música, e, nesse contexto institucional, como a música tem cumprido 

um papel secundário e informalizado, por meio de atividades isoladas e despriorizadas 

pela instituição. Como produto educacional, foi elaborado um documento normativo, 

a fim de contribuir para a organização do ensino de música no  Baiano com o objetivo 

de propor a reconceitualização das finalidades do ensino de música na Instituição. 

Assim, defendemos a formalização por meio da regulamentação da música no  

Baiano, garantindo o seu espaço como conhecimento imprescindível na formação dos 

sujeitos e a sua autonomia diante das demais linguagens artísticas, por compreender 

o seu papel para o fortalecimento dos ideais de uma EPT emancipadora, na 

instituição.  
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ABSTRACT  

In general, this work aims to discuss the role of music teaching for an aesthetic 
education in Vocational and Technological Education, and has as specific objectives: 
1) to elucidate the purpose of music teaching at the Instituto Federal de Educação 
CIência e Tecnologia Baiano; 2) to apprehend the object, objective and means in the 
process of the purpose of organizing music teaching at the Instituto Federal de 
Educação CIência e Tecnologia Baiano. Research data were collected through 
bibliographic and documental analysis. The research has Historical and Dialectical 
Materialism as an epistemological perspective and seeks to answer the problem 
question: what is the purpose of the organization of music teaching at IF Baiano? and 
brings as a hypothesis that in the context of regulation of music teaching at Instituto 
Federal Baiano, musical activities are informal, compromising the purpose of 
organizing music teaching. Relying on authors who approach the historical-critical 
pedagogical theory (ABREU, 2018; SAVIANI, 2013; DUARTE, 2013; PINTO, 1997) 
and when confronting the elements extracted in the analysis of the data in relation to 
the concrete reality, the antagonism over the understanding of what music teaching is 
is evident, and, in this institutional context, how music has played a secondary and 
informal role through isolated activities and deprioritized by the institution. As an 
educational product, we prepared a normative document in order to contribute to the 
organization of music teaching at Instituto Federal Baiano with the objective of 
proposing a reconceptualization of the purposes of music teaching in the institution. 
Thus, we defend the formalization through the regulation of music at the Instituto 
Federal Baiano, guaranteeing its space as essential knowledge in the formation of 
subjects and their autonomy in relation to other artistic languages, for understanding 
its role in strengthening the ideals of an Education Emancipating Professional and 
Technological in the institution. 
 
 
Keywords: Music Teaching; Aesthetic Education; Organization of music teaching; 

Instituto Federal Baiano; Purposes of Music Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação está vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano (IF Baiano), na área de concentração Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT, e ao grupo de 

pesquisa Laboratório Escola  - Grupo de Estudos e Pesquisas Teóricas e 

Experimentais em Educação Escolar e Desenvolvimento Humano/ Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)/IF Baiano, que investiga “[...] as 

relações entre Educação Escolar, Trabalho Educativo, Desenvolvimento Humano e 

Sociedade, tomando como critério os condicionantes sociais objetivos”1. 

No presente trabalho, investiga-se a organização do ensino de música na EPT, 

por uma educação estética. E tem como objeto de pesquisa a organização do ensino 

de música no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, em busca 

da compreensão do processo de inserção da música até a sua finalidade produzida, 

com apoio em autores que se aproximam da teoria pedagógica histórico-crítica. 

1.1 Problema 

O interesse pela temática surgiu de inquietações e debates sobre o processo 

de inserção da música no IF Baiano.  

Durante minha prática como docente de música no IF Baiano, percebi a 

necessidade de discutir, de maneira crítica e reflexiva, a forma como a música tem 

sido inserida no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano que, atualmente, 

oferece cursos em diversas áreas, nas modalidades técnico integrado e subsequente, 

de nível superior, pós-graduação stricto e lato sensu.  

Todos os quatorze Campi contavam com docentes EBTT de música, 

convocados pelo Edital n. 70/2016, de 31 de agosto de 2016, de concurso público; 

entretanto, somente doze desses campi agora mantêm esses docentes. Não há um 

planejamento educacional para o ensino de música e também a imprevisão das 

possibilidades e especificidades desse ensino nos documentos de organização 

didática do IF Baiano.  

 
1 Ver Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq. Disponível em: 

<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/378350>. Acesso em 22 nov. 2021. 
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Isso corrobora para uma prática de música que não supera a singularidade da 

realidade imediata, tornando-se apenas uma prática para eventos e ações 

extraescolares e se distancia da compreensão da arte/música transformadora do ser 

social, capaz de revelar, em graus elevados, a essência dessa realidade 

imediatamente dada. 

Embora nos deparemos com o dualismo das atividades musicais dentro da 

própria escola – onde, de um lado, se discute o ensino de música em seu potencial 

mais elevado de desenvolvimento dos indivíduos, do outro, a prática desse ensino 

resume-se a atividades de eventos escolares – que tem sua natureza mais geral na 

dualidade estrutural2 entre os que pensam (trabalhadores intelectuais) e os que fazem 

(trabalhadores manuais), que, antagonicamente, expressam processos de 

humanização e alienação, entendemos que a apreensão do objeto artístico na 

educação escolar pressupõe o enfrentamento de tal contradição. 

 O caso da oferta da música, na educação escolar, como mera atividade 

artística, de compreensão subjetiva descolada da base social, é um indicador dessa 

contradição, que descaracteriza a função social da atividade artística e musical na 

educação escolar como atividade humana de relevância para a formação omnilateral.  

Nesse sentido, questiona-se: Qual é a finalidade da organização do ensino da 

música no IF Baiano? 

Em levantamento bibliográfico sobre a organização do ensino de música na 

educação escolar foram encontradas, no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 258 

dissertações e 65 teses dos últimos 10 anos (2011-2021)3. A busca foi feita no primeiro 

semestre de 2021, com a palavra-chave “ensino de música”. Dos 323 trabalhos 

encontrados, foram selecionadas 122 teses e dissertações, que tratam do ensino de 

música e educação escolar, como indicado no Gráfico 1.  

 
  

 
2
 De acordo com a Teoria da Dualidade Estrutural de Baudelot e Establet (1971). (BAUDELOT, C.; 

ESTABLET, R. L’École capitaliste en France. Paris: Librairie François Maspero, 1971.) 
3 Consideramos os trabalhos acadêmicos a partir de 2011 por ser o último ano de adequação da 

inserção da música como conteúdo obrigatório do ensino básico nacional, exigida pela Lei n. 
11.769/2008. 
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Gráfico 1 – Relação de dissertações e teses selecionadas com  
base em dados da Capes 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Capes entre os anos de 2011-2021. 

 
 

Porém, nos atemos somente àqueles que tinham mais proximidade com a 

problemática da organização do ensino de música, portanto, foram selecionados 46 

trabalhos acadêmicos, ou seja, 36 dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado 

(Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Relação de dissertações e teses de mestrado que têm proximidade com 
o ensino de música 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Capes entre os anos de 2011-2021. 
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Esse catálogo será apresentado a partir da breve análise de cada trabalho, 

relacionando os seus problemas de pesquisa e resultados finais, de maneira a 

contribuir para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Iniciaremos com a dissertação de mestrado da autora Daniela Cesa Fracasso, 

do ano 2015, intitulada “O ensino de música no currículo da educação de jovens e 

adultos: Uma investigação com uma escola da rede municipal de Porto Alegre/RS”. 

Fracasso (2015) disserta sobre a problemática de como o ensino de música 

está inserido no currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de 

compreender de que maneira essa inserção acontece no currículo da escola da Rede 

Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS. A sua escolha metodológica foi o estudo de 

caso, com abordagem qualitativa, utilizando a entrevista, observações e análise de 

documentos como técnica para a coleta dos dados. 

Por fim, Fracasso (2015) aponta os sujeitos como princípio orientador da 

inserção da música no currículo, acrescentando, ainda, que foi construiu a partir das 

práticas reais e necessidades da escola. 

A dissertação “Planejamento escolar e ensino de música na educação básica”, 

de autoria de Marla Ebinger Moraes Ludtke, apresentada em 2016, analisa o conceito 

de planejamento escolar, investigando sua validade na educação, abordando como 

os planejamentos pedagógico e curricular são realizados por professores, educadores 

musicais e coordenadores pedagógicos das escolas particulares do ensino 

fundamental da cidade de São Paulo. 

 A pesquisa de Ludtke (2016), configura-se como uma abordagem quanti-

qualitativa e, como método, a autora utilizou o estudo de caso, com entrevistas 

semiestruturadas, que apontaram que as escolas pesquisadas não possuem um 

projeto curricular específico para o ensino de música.  Ora os professores seguem o 

livro didático de forma rígida, ora escolhem os conteúdos a serem ensinados para 

seus alunos, o que acaba substituindo o planejamento. 

Edna Alencar de Castro, em sua dissertação de 2018, intitulada “Da 

Reconstrução Identitária à Sociabilização Escolar: A música como indumentária da 

juventude negra”, desenvolve sua pesquisa por meio do estudo de caso sobre a 

implementação de uma metodologia decolonial, o Projeto Griot, de canto orfeônico, 
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implantado por Heitor Villa-Lobos, nas escolas do Rio de Janeiro, a partir da década 

de 1930. 

Castro (2018) investigou o processo de invisibilidade da Identidade Negra no 

Ensino de Educação Musical e, por meio do estudo, foi possível identificar um certo 

incremento das relações étnico-raciais, em âmbitos escolar e acadêmico, que antes 

não havia. A autora reflete sobre a escola como lugar de construção do conhecimento 

e desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem, por meio do ensino de 

música, a agregação dos saberes musicais de matriz africana. 

No texto de dissertação intitulada “O lugar da música na escola: Diálogos entre 

o espaço escolar e o ensino de música”, do ano de 2016, o autor Claudio Fernandes 

Damasceno da Silveira examina as relações entre o ensino de música e o espaço 

escolar, por meio de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso etnográfico, 

com a  análise da história da escola Carneiro de Mendonça, no estado do Ceará, do 

diário de campo e das entrevistas realizadas. 

Em seu estudo, Silveira (2016), apesar de sua limitação quanto aos aspectos 

que envolvem o lugar da música na escola, registra por fotos, entrevistas e diário de 

campo, como o espaço escolar tem forte influência sobre a escola e a educação 

musical. Ainda é possível constatar que, mesmo não havendo um lugar específico 

para as atividades musicais, na escola participante da pesquisa, o fato não foi um 

empecilho para que as atividades musicais acontecessem. 

“Por uma didática desenvolvimental da subjetividade no ensino de música na 

escola”, de autoria de Lucielle Farias Arantes, de 2018, é uma tese sobre o conceito 

do desenvolvimento potencial, de Levy Vygotsky, que estabelece suas raízes no 

materialismo histórico-dialético. A tese da autora objetiva implementar uma proposta 

didática ao ensino de música na escola favorecedora do desenvolvimento integral de 

estudantes considerados em seu potencial ativo e gerador de realidades subjetivas. 

Arantes (2018) define, em sua pesquisa, princípios de uma didática 

desenvolvimental ancorada na teoria da subjetividade e constrói um olhar sobre 

expressões de sentidos subjetivos envolvidos em processos de ensino e 

aprendizagem musicais de estudantes do ensino fundamental do Colégio de 

Aplicação Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

A autora constata que, apesar de suprimida dos currículos oficiais, por várias décadas, 
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a música sempre esteve presente no espaço escolar e reafirmada pela vivência 

cotidiana dos sujeitos pertencentes a esse espaço. 

 Em sua concepção, a música na escola favorece o desenvolvimento integral 

dos estudantes, uma vez que sua abordagem temática se alicerça no aluno como 

produtor de conhecimento e um sujeito subjetivo, munido de conhecimentos, 

emoções, motivação e imaginação em unidade. 

O texto da dissertação intitulada “A musicalização na educação básica: Da ação 

técnica ao desenvolvimento humano” resultou de um estudo qualitativo, do tipo 

pesquisa participante, de 2017, da autora Rosimeire Bragança Cerveira.  Os dados 

foram obtidos em uma escola pública da periferia da cidade de Alfenas, sul do estado 

de Minas Gerais, a partir dos quais a autora refletiu sobre o fazer musical em ambiente 

escolar; sobre como trabalhar os conteúdos de música de forma a contribuir para a 

musicalização da criança, a fim de proporcionar uma nova escuta, valorizando a 

vivência musical dos alunos, possibilitando-lhes novas experiências e conhecimentos 

em música. 

Cerveira (2017) refletiu sobre a musicalização na escola fundamental básica e 

o seu papel, a partir do viés da teoria histórico-cultural. Os dados obtidos com esse 

estudo revelaram que o processo de aprendizagem pode romper com a ideia de algo 

fechado e tornar-se um momento de fazer criativo, uma vez que as crianças 

modificaram o modo de se relacionar entre si, mudando o comportamento, e 

aumentando sua disposição para participar das atividades de música por sua vontade 

própria. 

Desse modo, o estudo de Cerveira (2017) evidencia a importância de ter a 

música como uma aliada no processo de formação humana, uma vez que a disciplina, 

ou as aulas de música, possui, assim como outras áreas do conhecimento, o seu papel 

filosófico e pedagógico. 

 Renato Borges, em sua dissertação “Ensino de música na escola: Tendências 

pedagógicas e a necessidade da educação musical para o desenvolvimento humano”, 

de 2018, desenvolveu uma pesquisa de cunho bibliográfico, em que problematiza o 

ensino de música e responde às questões: “Quais tendências pedagógicas no ensino 

de música na escola de Educação Básica têm sido evidenciadas na produção 

acadêmica?” e “Como a educação musical escolar pode contribuir no 

desenvolvimento humano?”. O objetivo precípuo foi identificar e analisar as tendências 
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pedagógicas para o ensino de música na escola de Educação Básica evidenciadas 

na produção acadêmica dos programas brasileiros de pós-graduação em música. 

A pesquisa de Borges (2018) deu-se por meio da análise do movimento 

histórico e da produção do conhecimento a respeito do ensino escolar de música. 

Apresenta e analisa o panorama histórico-político do ensino escolar de música no 

Brasil e explicita a importância da educação musical escolar para o desenvolvimento 

humano a partir dos pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica e da teoria 

histórico-cultural. 

 Os resultados obtidos apontam que os conhecimentos musicais elaborados 

são historicamente acumulados pela humanidade e devem ser ensinados e 

socializados na Educação Básica, uma vez que, conhecer, apreciar e produzir música 

são capacidades que podem ser constituídas por meio da educação escolar, pois 

estão diretamente relacionadas às condições de vida e de acesso à cultura. 

Humberto William Alves Muniz, em sua dissertação intitulada “O ensino de 

música na educação básica: Uma análise da implementação da lei federal n. 

11.769/2008 na rede estadual de São Paulo”, do ano de 2017, abordou o processo de 

implementação e adequação da rede estadual paulista à Lei n. 11.769/2008, 

levantando seus impactos, as implicações, dificuldades e possíveis demandas 

decorrentes. Para alcançar os objetivos pretendidos, o autor utilizou a abordagem 

qualitativa, análise documental e os conteúdos das entrevistas realizadas. 

Na análise dos dados obtidos em seu estudo, Muniz (2017) constatou que, 

apesar dos avanços alcançados para a educação musical, pela Lei n. 11.769/2008, 

faltou uma orientação sobre como deveria ocorrer a sua implementação, dando 

autonomia às redes para se adequarem. Para o autor, ficou evidente que houve uma 

mudança incipiente, no panorama do ensino de música, na rede de São Paulo, 

ocasionando uma permanência da opção dentro do conteúdo da disciplina de arte. 

 Os espaços também não sofreram adequações para atender ao ensino de 

música, e não houve aumento da carga horária, tão pouco aquisição de instrumentos 

para o ensino musical. O estudo ainda aponta a precarização do ensino de música 

para o ensino médio, destoando do que preconiza a Lei n. 13.415/2017. 

 Em conformidade com o intuito geral desse levantamento bibliográfico, 

trazemos a dissertação de Everson Ferreira Fernandes, de 2017, intitulada “A 

pedagogia de projetos e o ensino de música na educação básica na cidade de 
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Natal/RN”, que, com uma abordagem metodológica mista apoiada na qualitativa e 

quantitativa, analisou de que forma essa metodologia é utilizada nas aulas de música 

no contexto escolar e quais as suas implicações para o processo de ensino e 

aprendizagem musical.  

Três perguntas se firmaram como norteadoras do estudo de Fernandes (2017): 

Como a pedagogia de projetos está sendo utilizada para o ensino de música nas 

escolas de Natal? Quais as implicações, os pontos positivos e negativos, da utilização 

da Pedagogia de Projetos para o ensino de música nesse contexto? É possível 

conciliar a prática de projetos com os conteúdos de um currículo definido? 

Os resultados evidenciados na dissertação apontam que a Pedagogia de 

Projetos está presente no dia a dia do fazer pedagógico dos professores de música 

de Natal/RN, como uma metodologia bastante utilizada, pois contribui para a 

integração de conteúdos e disciplinas e envolve os alunos nas atividades, 

despertando o interesse e contribuindo para o desenvolvimento da educação musical 

escolar; contudo, foi identificado que muitos professores confundem a concepção 

sobre projetos, pela  ambiguidade que a palavra traz. Em virtude da utilização do 

termo em perspectivas teóricas e, principalmente, pela insuficiência  de materiais  que 

versem sobre o ensino de música a partir da Pedagogia de Projetos. 

 Na tese de 2017 intitulada “Ensino de música no Instituto Federal da Bahia 

(IFBA): Paradigmas e paradoxos”, o autor Marcos de Souza Ferreira partiu das 

seguintes indagações: Como a educação musical se inseriu e se desenvolveu na 

estrutura curricular dos cursos da Educação Básica ministrados no IFBA? Os 

resultados apresentados no Campus Vitória da Conquista quanto à formação musical 

e o encaminhamento de estudantes ao ensino superior em música, eram também 

encontrados nos demais Campi onde havia ensino de música? Com o objetivo de 

responder a tais indagações, o autor identificou e analisou a presença/ausência da 

educação musical como conteúdo na estrutura curricular do IFBA; descreveu e 

analisou de que maneira o ensino de música era desenvolvido no âmbito da 

instituição. 

Caracterizado como um estudo de caso e utilizando a abordagem quantitativa 

em sua fase inicial e seguindo o caráter qualitativo nas fases seguintes, Ferreira 

(2017) identificou, por meio da análise dos dados obtidos através dos estudos 

bibliográficos, das entrevistas e questionários, que os resultados da prática musical 



23 

 

desenvolvida nos demais Campi do IFBA são comparáveis aos resultados obtidos no 

Campus Vitória da Conquista. Os dados recolhidos indicaram que as cinco etapas do 

processo de educação musical previstas na teoria de Swanwick, de onde decorreram 

as análises, constavam no ensino de música praticado no IFBA. 

Na dissertação “O ensino de música nas escolas públicas paulistas: A formação 

e a semiformação’’, de 2018, o autor Marcelo Haack de Marcos  respondeu de que 

maneira as orientações curriculares e didáticas de arte para o ensino fundamental – 

anos iniciais – do Estado de São Paulo contribuem para que o potencial esclarecedor 

das artes, mais especificamente da música, se concretize. Como aporte metodológico, 

utilizou a pesquisa bibliográfica, e análise de conteúdos qualitativo e quantitativo. 

Objetivando  averiguar o tipo de formação pretendida com o material objeto 

deste estudo e analisar em que medida há, nas orientações, diretrizes que incorporem 

a visão de arte (música) e de ensino da Teoria Crítica da Sociedade abarcando 

objetivos e práticas potencialmente formativas, Marcos (2018) aponta,, em seus 

resultados que as orientações curriculares e didáticas de arte para o ensino 

fundamental – anos iniciais – do Estado de São Paulo, necessitam de interpretação 

crítica, de um olhar mais profundo que preconize a autonomia perante a heteronomia; 

o esclarecimento relativo à alienação; e que seja pautada no princípio 

de  emancipação dos alunos por meio do ensino. 

 Eliane Hilario da Silva Martinoff, em sua tese de 2017 intitulada “O ensino de 

música na escola pública brasileira no período de vigência da Lei n. 5.692/1971 e seus 

reflexos na atualidade” parte do sentido de entender qual o papel desempenhado pela 

disciplina música na escola pública brasileira durante a vigência da Lei n. 5.692/1971 

e quais as possíveis consequências para seu ensino na atualidade? 

Ancorado numa abordagem qualitativa, do tipo estudo historiográfico, Martinoff 

(2017) objetivou conhecer as normas e finalidades que regem a escola; avaliar a 

profissionalização do trabalho do educador; e analisar os conteúdos ensinados e as 

práticas escolares. Para tanto, foram considerados as leis, os decretos e pareceres 

relacionados a esses aspectos; os livros didáticos de música utilizados nas escolas; a 

formação do docente. Culminando nos resultados que apontam para uma 

secundarização do lugar e papel da música na escola pública, reduzida meramente a 

uma prática de lazer dentro da cultura de massa. 
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A dissertação de Rosimeri Priscila Pupin, do ano de 2014, intitulada “A música 

no ensino fundamental: Condições de oferecimento e sua contribuição para o 

processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva dos professores” é um estudo de 

abordagem qualitativo, de cunho etnográfico, de caráter exploratório e descritivo, que 

buscou responder à seguinte questão:  Como os estabelecimentos de ensino 

fundamental da rede estadual de Ribeirão Preto vêm efetivando o cumprimento da lei 

que torna obrigatório o ensino de música na educação básica? 

No estudo, Pupin (2014) verifica o modo como o ensino de música está sendo 

efetivado no ensino fundamental, em escolas públicas estaduais do município de 

Ribeirão Preto. Os resultados obtidos evidenciam que a implantação de um marco 

legal não garante a sua efetivação de forma concreta, pois há inúmeros fatores que 

envolvem a ação em inúmeras instâncias, que vão das escolas às redes e instituições 

educacionais, além de necessitar de investimento na formação de professores; 

infraestrutura para que se adéque às demandas; e uma gestão democrática que seja 

atuante e presente para desenvolver ações coordenadas; e isso se caracteriza como 

condição mínima para a efetivação de qualidade dos dispositivos legais. Em 

conclusão, o estudo ressalta a importância de um profissional com formação 

específica, já que a graduação em Pedagogia e Arte não supre as necessidades. 

 Na dissertação de 2013, intitulada “Formação do professor de arte do ensino 

médio público em Juazeiro do Norte: Reflexos no ensino de música”,  Isaura Rute Gino 

de Azevêdo verificou a seguinte questão: “Decorrido já o prazo de tolerância para que 

fossem feitos os ajustes, estão os professores das escolas de nível médio público de 

Juazeiro do Norte/CE aptos a cumprir o que fixa a Lei no 11.679/2008?”. Para tanto, a 

autora utilizou a abordagem qualitativa, na modalidade de estudo de caso, objetivando 

“Compreender como a formação do professor de arte interfere no ensino de música 

das escolas de nível médio público em Juazeiro do Norte/CE”. 

Os resultados da pesquisa de Azevêdo (2013) apontam que, apesar de muitos 

professores não terem habilitação superior em música, a formação continuada em 

cursos livres e estudos realizados configuram-se como possibilidades de efetivar a 

inserção da música na escola básica. O estudo, por fim, aponta que a formação do 

professor é precária, o que se torna um empecilho para as aulas de música.  

Nilza Carla Teixeira, em sua dissertação de 2017 intitulada “Lecionar música 

nas escolas estaduais de São Paulo: Desafios frente ao currículo de arte”, parte dos 
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desafios com os quais os responsáveis pelo ensino de música, nas escolas estaduais 

de ensino básico de São Paulo se defrontam, para que o conteúdo musical seja 

aplicado em sala de aula.  

Para responder a tal indagação, a autora optou por utilizar as investigações 

bibliográfica e documental, entrevistas e observação participante, tendo como objetivo 

identificar diferentes desafios relativos ao currículo de arte para lecionar música nas 

escolas públicas de ensino básico do Estado de São Paulo. 

Teixeira (2017) disserta que a pesquisa bibliográfica permitiu identificar até que 

ponto as pesquisas sobre educação musical ainda são incipientes, no Brasil, e aponta 

que, no total, foram encontrados apenas 132 trabalhos relacionados à música, na 

educação brasileira, na época; já a pesquisa documental  permitiu identificar as 

propostas do GRA para a implantação do ensino de música a partir  das Orientações 

Técnicas; por fim, os resultados do estudo apontam que os desafios estão 

principalmente ligados à pouca formação do professor para lidar com os conteúdos, o 

que acarreta a não aplicação deles, além da falta de material didático. 

Jayza Monteiro Almeida, em sua dissertação de 2017, intitulada “Música nas 

séries iniciais: Um estudo de caso em uma escola de Vila Velha”, buscou, em sua 

pesquisa, compreender como os professores utilizam a música, na escola. Para tanto, 

objetivou entender o processo e a dinâmica da música nas séries iniciais, para 

detectar como o professor a utiliza, assim como analisar o papel da música na escola, 

de uma maneira ampla, desde sua utilização nas aulas de música, até sua inserção 

em outros cenários do ambiente escolar. 

A escolha metodológica de Almeida (2017) consistiu em um estudo de caso. 

Os dados foram obtidos em entrevistas e por observação participante. Os resultados 

apontam que a realidade escolar não está alinhada às determinações legais, o que 

acarreta barreiras para a efetivação das aulas de música. 

 No estudo, o autor ainda identificou que o ensino da música não é realizado 

com qualidade, mesmo garantido por lei e, quando é ofertado, muitas vezes, os 

professores não possuem formação acadêmica na área específica e desenvolvem seu 

fazer pedagógico com base em suas experiências e vivências pessoais, além de 

demonstrarem dificuldade em separar suas crenças pessoais do ensino laico, na 

escola, e, por vezes, realizam uma doutrinação religiosa, por meio da música.  
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A tese de Michal Siviero Figueredo, de 2014, intitulada “Musical na disciplina 

artes: Uma pesquisa com adolescentes no ensino médio do IF-Baiano Campus Santa 

Inês” partiu da inquietação do autor de entender se “O ensino de música na disciplina 

arte possui conteúdos que poderiam ser potencializados, excluídos ou acrescentados, 

a fim de contribuir com a formação integral dos educandos”. 

 Objetivando diagnosticar o contexto da disciplina arte no IF Baiano, Campus  

Santa Inês, e investigar as percepções dos estudantes sobre o processo, a fim de 

avaliar e aprimorar a educação musical, Figueredo (2014) optou pelo aporte 

metodológico da pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-

ação. Os resultados apontam que as vivências com os conteúdos pertinentes à 

música, relacionadas ao fazer musical em grupo, são potencializadoras de 

aprendizados de conteúdos conceituais e atitudinais, além de constatar que o ensino 

de música participativo contribui significativamente para o desenvolvimento dos 

educandos e com a qualificação da práxis educativa. 

A dissertação “Memórias de professores de artes/música: Concepções, 

objetivos e ‘estratégias’ na educação musical em escolas estaduais de educação 

básica em Belém/PA”, de autoria de Taina Maria Magalhães Façanha, do ano de 2017, 

parte do objetivo de compreender o sentido do ensino da música na Rede Pública 

Estadual do Distrito de Belém/PA, a partir das memórias de professores de 

arte/música. Como recurso metodológico, a autora alicerça-se na pesquisa 

historiográfica do tipo história oral. 

A pesquisa de Façanha (2017) compreende o ensino da música na escola como 

um processo complexo. Por meio dos dados da  história oral dos participantes da 

pesquisa foi possível compreender que a atividade de música é vista, por gestores e 

outros professores, como algo barulhento e que  as suas escolhas pedagógico-

musicais, para o ensino da música, estão intrinsecamente ligadas às vivências e à sua 

formação social, além das experiências adquiridas institucionalmente, em longos anos 

de prática pedagógica, o que a autora entende como base do processo educativo dos 

professores participantes. 

A dissertação de Julia Maria Chrispim Campelo Lima, de 2016, intitulada “O 

ensino de música no Colégio Pedro II: Rupturas e continuidades entre a criação do 

ensino secundário em 1837 e a criação do 1o segmento do 1o grau em 1984” é fruto 
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de um estudo documental e bibliográfico que objetivou investigar a trajetória do ensino 

de música nos Pedrinhos, desde sua criação em 1984, até 2013. 

No estudo, Lima (2016) parte do problema para entender  porque inaugurar um 

novo segmento de ensino afirmando a música enquanto disciplina obrigatória, com 

carga horária definida, assim como prescrições e práticas curriculares específicas, 

independente de outras modalidades artísticas, seria uma desobediência legal. Quais 

articulações e justificativas permitiriam tal desobediência? 

No resultado da análise dos dados obtidos, Lima (2016) concluiu que o discurso 

institucional aponta para a continuidade de ações do ensino de música, dessa forma 

consolidando a identidade do colégio, por meio de uma narrativa de um passado 

agarrado às suas tradições. Apesar de haver rupturas quanto às funções, aos 

objetivos e procedimentos didáticos das aulas de música, nos dois períodos, a escola 

coloca-se como pioneira, estando na vanguarda da educação musical, mesmo quando 

as legislações vigentes só explicitavam o ensino dentro da disciplina de artes, o que 

exalta o seu diferencial no cenário nacional. 

A dissertação intitulada “Análise de livros didáticos de música para o ensino 

fundamental I”, de Vivian Dell Agnolo Barbosa Madalozzo, do ano de 2013, parte da 

análise dos livros didáticos de música para o ensino fundamental. Para percorrer esse 

caminho, a autora escolheu a pesquisa documental-analítica, para discutir aspectos 

pertinentes ao conteúdo do livro didático e à sua estrutura, objetivando, assim, 

analisar o material didático de música de forma qualitativa, sob os critérios dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Os resultados apontados por Madalozzo (2013) revelam que o material didático 

de música é uma ferramenta válida e colaborativa para  o professor unidocente, que 

não tem domínio da linguagem musical e que se vale do material escrito por 

especialista para subsidiar sua prática pedagógica; contudo,  o material analisado 

apresenta pouco espaço para que o professor possa assumir um papel criativo em 

determinados conteúdos, uma vez que não traz significações completas sobre os 

termos musicais formais e propõe atividades que não são condizentes com a realidade 

das escolas brasileiras, as quais, em sua maioria, não possuem os instrumentos 

musicais necessários aos conteúdos levantados pelos livros, além de 

trazerem  abordagens difíceis de serem colocadas em prática pelo professor. 
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Fruto de seu estudo de dissertação, no texto intitulado “Abram os livros, por 

favor... representações do ensino de música nos conteúdos musicais do livro didático 

de arte do PNLD (2015-2017)”, do ano de 2018,  Karla Beatriz Soares de Souza 

apresenta as representações de ensino de música a partir dos conteúdos musicais 

contidos nos livros didáticos de arte, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

- Arte1 (2015 a 2017), por meio de uma pesquisa documental-analítica que tem por 

objetivo   entender  como estão sendo apresentados os conteúdos de música nos 

livros didáticos de arte e como esses materiais desvelam contextos institucionais e 

pedagógico-musicais que constituem a disciplinarização da música na escola. 

 Souza (2018) disserta sobre as concepções pedagógico-musicais dos livros 

analisados, que trazem consigo a representação do que é educação musical escolar, 

e se funda na concepção de identidade, de um domínio e uma coletividade, através 

da materialidade do livro didático de arte. Assim sendo, verifica-se, nos livros 

didáticos, o conhecimento científico, a partir dos componentes curriculares  

institucionais e os da escola, bem como o conhecimento de mundo do sujeito, nesse 

caso, do professor, que determina sua prática e o seu modo de pensar nas 

necessidades dos alunos. 

A tese de Thiago Xavier de Abreu, do ano de 2018, intitulada “Música e 

educação escolar: Contribuições da estética marxista e da pedagogia histórico-crítica 

para a educação musical”, teve por objetivo determinar elementos filosóficos e 

pedagógicos para a fundamentação da educação musical escolar na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica. 

Abreu (2018), optou pela escolha metodológica da pesquisa bibliográfica, para 

defender a tese de que a explicitação dos principais aspectos dessa especificidade da 

música, no desenvolvimento histórico da dialética entre objetividade e subjetividade, 

pode ser um caminho fértil para a construção de referências para a seleção de 

conteúdos escolares da educação musical, e para a definição de formas de efetivar o 

trabalho pedagógico com esses conteúdos. 

Discute, ainda, a música como uma esfera de objetivação humana e explora o 

processo histórico de desenvolvimento dessa objetividade, tanto do ponto de vista do 

indivíduo e gênero humano, quanto das formas educacionais que sustentaram essa 

trajetória.  
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O título “Ensino de música para pessoas com deficiência visual” identifica a 

dissertação de Shirlei Escobar Tudissaki, de 2014, que descreve os conceitos e 

princípios gerais que se aplicam à deficiência visual e ao ensino musical destinado a 

esses alunos; verificar como o ensino de música para esses alunos está sendo 

oferecido no Brasil, sob os pontos de vista pedagógico e legislativo; avaliar as 

adaptações empregadas nesse processo de ensino; e refletir acerca das 

competências e habilidades necessárias ao educador musical para a docência de 

alunos com deficiência visual. 

A abordagem de Tudissaki  (2014) configura-se como um estudo qualitativo do 

tipo pesquisa participante, em que, na etapa preliminar, se verificou que os cursos de 

Licenciatura em Música/Educação Musical, das universidades públicas do Estado de 

São Paulo, não oferecem disciplinas voltadas ao ensino de música para pessoas com 

deficiência visual, mesmo havendo uma legislação que determina a inclusão desses  

indivíduos na sala de aula. A partir da análise das aulas observadas, da opinião dos 

entrevistados e do referencial teórico, o autor elenca as competências e habilidades 

necessárias ao educador musical para que atue com alunos com deficiência visual. 

Na dissertação de Katia da Silva Ribeiro Araujo, do ano de 2014, intitulada 

“Mediação pedagógica no ensino de música”, a autora investiga a mediação 

pedagógica no ensino de música em uma turma do 6o ano do ensino fundamental da 

rede pública de ensino do Paraná. O estudo ancora-se na teoria histórico-cultural, 

sobretudo em estudos de Vigotski, Luria e Leontiev. Firma-se como uma pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva, que envolveu pesquisa bibliográfica, observações de 

campo e apresenta as características de um estudo interpretativo. 

Araújo (2014), no desenvolvimento de sua pesquisa, aborda as mudanças 

pelas quais passou o ensino de música, na escola pública, a partir dos documentos 

orientadores e desdobramentos desse ensino, evidenciando como se apresenta hoje 

na escola. Nos resultados obtidos, destaca-se a mediação pedagógica na sala de aula 

que foi instaurada mediante um processo dialógico entre  professor e aluno, aluno e 

professor, e entre alunos. 

 Ao analisar a prática docente, Araújo (2014) demonstra que a atuação do 

professor foi crucial para a sistematização dos conhecimentos de mundo dos alunos, 

além disso, o processo interativo evidenciou que a ancoragem cultural dos alunos não 

se apresentou de forma imediata, cabendo ao professor utilizar estratégias que 
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contornassem essa situação, o  que possibilitou configurar a mediação pedagógica 

como fruto de  um processo histórico complexo, no qual se entrelaça uma leitura da 

realidade escolar em seus limites e possibilidades, do percurso formativo, da 

legislação educacional, que norteia a atividade docente, e dos conhecimentos. 

O texto intitulado “Potencialidades formativas da música: Desafios e 

perspectivas da educação musical no ensino fundamental II. Breves/PA, 2013-2014”, 

de autoria de Jeová de Jesus Couto, do ano 2014, é fruto de sua pesquisa de 

dissertação que objetivou investigar desafios e perspectivas de desenvolvimento de 

potencialidades formativas na educação musical, especificamente na realidade do 

ensino fundamental II nas escolas públicas do município de Breves/PA. 

Como procedimento metodológico, foram adotados, por Couto (2014), a 

pesquisa de campo de abordagem qualitativa; revisão bibliográfica da literatura 

especializada; análise documental; e entrevista com professores de Arte e monitores 

de projetos que envolvem o ensino de música em escolas públicas do ensino 

fundamental II do município de Breves/PA. 

 Os resultados obtidos evidenciam desafios quanto aos espaços que podem se 

tornar empecilhos para o ensino de música, uma vez que não são adequados; a 

precarização da formação docente; a falta ou inexistência de materiais e instrumentos; 

o que, de certo modo, permitiu que o autor discorresse sobre possibilidades para a 

mudança dos fatos diagnosticados.  

O texto de Elisângela Cordeiro Ferreira, de 2018, fruto de sua dissertação 

intitulada “Da educação musical escolar: Um estudo da seleção curricular a partir da 

análise de livros didáticos brasileiros aprovados no PNLD 2017”, é resultado de um 

estudo de abordagem qualitativa do tipo pesquisa documental, que teve como fonte 

para a coleta de dados a coleção de livros didáticos Por Toda Parte, aprovada no 

PNLD 2017. 

A pesquisa realizada por Ferreira (2018) teve como objetivo precípuo discutir o 

currículo de música na educação básica e identificar a seleção de conhecimentos 

musicais a serem trabalhados nas aulas de música nos anos finais do ensino 

fundamental materializada e apresentada aos professores em livros didáticos 

aprovados no PNLD 2017. A metodologia de análise utilizada foi a Teoria 

Fundamentada nos Dados (TFD). 
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As análises de Ferreira (2018) apontaram para uma organização curricular do 

ensino de música que apresenta conteúdos unidimensional e progressivos, 

possibilitando um aprendizado gradativo da matéria, que servirá de construção de 

conhecimentos técnico, teórico-instrumental e para  o aprofundamento dos 

conhecimentos já existentes, utilizando música como parte da formação humana dos 

alunos. 

 Os resultados evidenciam que, apesar da discrepância entre a realidade da 

escola e o currículo, está se pensando em um currículo musical que se aproxime cada 

vez mais da sua realidade. Ainda que exija um equilíbrio adequado entre as 

linguagens artísticas, é imprescindível reconhecer que os esforços somados para a 

consolidação de um currículo arraigado de tradições musicais e saberes diversos é 

um ganho que caminha para a presença efetiva da música na escola. 

A dissertação “Espaço, cultura e sujeitos: Observando a relação entre música 

e contexto num estudo com alunos da educação básica”, de autoria de Artur Pessoa 

Porpino Dias, é fruto de uma pesquisa de 2016 de abordagem qualitativa, do tipo 

participante, e apresenta a utilização de entrevistas, observação direta da realidade, 

análises documental e bibliográfica. A pesquisa objetivou identificar as contribuições 

do ensino de música para o desenvolvimento integral do ser humano e identificar 

concepções dos alunos sobre música e ensino de música e relacioná-las com seu(s) 

contexto(s). 

Ao analisar os dados coletados, Dias (2016) aponta que a situação 

socioeconômica do local onde a escola está inserida faz desse espaço uma válvula 

de escape para os adolescentes que a frequentam, levando em consideração que a 

escola oferta condições que eles não dispõem em seu cotidiano. Apesar de a 

professora da turma ter habilitação em música, os dados demonstraram uma 

focalização nas artes visuais e que os conhecimentos musicais dos alunos advêm do 

seu cotidiano. Nas aulas de artes, não são utilizados os estudos e conteúdos de 

música, mas os alunos são dotados de conhecimentos musical e instrumental. 

Queila Garcia Moreno Sanches Figueiredo, em sua dissertação intitulada 

“Ensino de música na escola: Contribuições para o desenvolvimento integral do ser 

humano”, do ano de 2017, objetivou identificar as contribuições para o 

desenvolvimento integral do ser humano, partindo de um estudo qualitativo, do tipo 

pesquisa bibliográfica. 
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A análise realizada por Figueiredo (2017) evidencia que a música é importante 

para a formação humana dos sujeitos, mas, apesar de sua importância, ao longo dos 

tempos, avanços e retrocessos geraram  obstáculos que inviabilizaram o ensino 

musical nas escolas, dentre eles, a falta de investimentos em recursos materiais, já 

que faltam instrumentos básicos ao exercício do ensino de música  e capacitação 

humana no que tange à formação do professor, além da falta de espaços adequados 

para as aulas, pois muitas instituições, quiçá, conseguem reformar as suas 

dependências. 

No texto de dissertação intitulado “Música e escola: Estudo de caso de uma 

prática em uma escola de ensino fundamental no Vale do Paraíba”, de 2018, a autora 

Susana Verena Macário Rosa busca compreender como se realiza o ensino de 

música, enquanto musicalização, na educação pública e suas condições de aplicação. 

Esse estudo é fruto de uma pesquisa qualitativa e exploratória, do tipo estudo de caso, 

observação em lócus e entrevistas com monitores de educação musical 

O estudo de Rosa (2018) tem por objetivo analisar um caso de prática de 

educação musical: o programa de musicalização implantado na rede municipal de 

ensino fundamental I, em determinada escola da Região do Vale do Paraíba, visando 

a refletir sobre como o ensino musical vem se adequando à Lei n. 11.769/2008, cujo  

artigo 26 foi alterado pela Lei n. 13.278, de maio de 2016. 

Os resultados apontam que, inicialmente, o ensino de música servia de 

preparação para que os estudantes pudessem ingressar na fanfarra do 

município.  Demonstra como é importante o estudo da música e a historicização para 

as formações humana e social dos sujeitos e aponta que a formação dos monitores e 

auxiliares do programa de musicalização contribui para a prática e proporciona uma 

forma coletiva e colaborativa de trabalhar com  os profissionais de música, que 

constroem suas oficinas com a musicalização, e permite um olhar mais didático da 

prática, por meio de uma metodologia aberta que permite praticar e construir seus 

próprios métodos de ensino embasados nos tradicionais e novos métodos de ensino 

de música. 

Tayane da Cruz Trajano, em sua dissertação intitulada “A educação musical no 

ensino médio: Um estudo de caso no contexto do Instituto Federal do Maranhão”, de 

2016, busca compreender como as concepções pedagógico-musicais se 
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desenvolvem nos dois Campi selecionados, de forma a legitimar o ensino de música 

no Instituto Federal do Maranhão (IFMA).  

Para tanto, o caminho metodológico percorrido foi um estudo de caso de caráter 

descritivo e abordagem qualitativa e para a obtenção de dados foram utilizadas a 

observação, entrevistas semiestruturadas com a comunidade escolar, e a análise dos 

documentos que orientam o ensino de música nessa instituição. 

Trajano (2016) revela, em seu estudo, que o IFMA é uma instituição com um 

aparato histórico evidente e influenciador na formação integrada do ser humano e, 

uma vez que o ensino de música, nessas instituições, ultrapassa o sentido 

performático, integra uma boa formação, propiciada, a princípio, por professores 

qualificados, materiais pedagógicos necessários, e possibilita o devido espaço da 

música em seu contexto acadêmico. Contudo, ainda é evidente a escassez de 

recursos para adquirir novos instrumentos/materiais e para sua devida revitalização.  

A dissertação “O ensino de música em cursos técnicos integrados em três 

campi do Instituto Federal Catarinense – IFC”, de 2019, de autoria de Tereza Cristina 

Benevenutti Lautério, objetivou investigar de que forma o ensino de música se insere 

como uma das linguagens do componente curricular artes no currículo dos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio em três Campi do IFC, a partir da perspectiva de 

professores de artes/música, e de coordenadores de cursos técnicos integrados. 

Lautério (2019) escolheu, como recursos metodológicos, estudos múltiplos, que 

se ancoram na abordagem qualitativa, pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas com os coordenadores dos cursos técnicos integrados, e 

professores de artes/música das instituições participantes da pesquisa 

 Os resultados obtidos por Lautério (2019) demonstram que a organização do 

ensino de música no componente curricular artes toma rumos diferentes, no contexto 

dos cursos técnicos integrados no IFC. Apesar de ter aumento significativo na carga 

horária do componente curricular, os campos se organizam de forma distinta, em um 

dos Campi. Apesar de contar com instrumentos e aparelhagem necessários, um dos 

professores diz que não os utiliza pois considera que as aulas são mais de cunho 

teórico, mas, de forma geral, os três Campi têm uma proposta fundamentalmente 

filosófica, onde estão imbricados com questões sociais e culturais pertinentes à 

formação humana. 
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Na tese de 2016 intitulada “Mitos e possibilidades do ensino de música no 

contexto escolar: Uma análise crítica à luz da teoria histórico-cultural”, o autor Carlos 

Eduardo de Souza objetivou compreender o alcance do ensino musical no que diz 

respeito ao desenvolvimento humano, considerando os pressupostos da teoria 

histórico-cultural, na tentativa de compreender quais seriam as possibilidades e os 

limites do ensino de música no contexto escolar; as concepções encontradas na 

literatura sobre o tema; e as possíveis contradições. 

A pesquisa de Souza (2016) baseia-se no estudo do materialismo histórico-

dialético, ancorado em uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo bibliográfica. 

Na busca por compreender os pressupostos e as possibilidades e os limites do ensino 

da música, no contexto escolar,  Souza (2016) defende a ideia de que  a música deve 

ser inserida na escola. Para além da consideração de sua estética, sua pesquisa 

aponta que o professor que objetiva trabalhar com a música deve romper o 

pensamento de que as habilidades musicais são inatas. 

 Sua defesa consiste na concepção de que qualquer atividade pode ser 

desenvolvida pelos sujeitos, tanto pelo processo criativo como o imaginário, e, por 

último, defende um ensino de música pautado nas qualidades e no desenvolvimento 

que esse ensino pode causar/proporcionar aos indivíduos. 

O texto da tese “O ensino de música em escolas municipais de Salvador/ Bahia 

e a visão dos professores de música pós-Lei 11.769/2008”, de autoria de Marila 

Cristine Sales Marques, de 2015, tem por objetivo precípuo investigar o ensino de 

música nas escolas da rede municipal da cidade de Salvador/Bahia e a visão de 

professores de música da rede sobre a Lei n. 11.769/2008. 

 A questão norteadora da pesquisa foi compreender como o ensino de música 

tem sido implementado em escolas públicas da rede municipal de ensino na cidade 

de Salvador/Bahia e qual a visão dos professores de música sobre a Lei 11.769/2008. 

Como método de pesquisa, Marques (2015) ancora-se no estudo de caso por 

meio de uma abordagem quali-quantitativa, da pesquisa bibliográfica, observação 

direta da realidade e de questionários para auxiliar a coleta de dados. 

Os resultados preliminares permitiram constatar que ainda não estava 

consolidada a implementação da lei, com indefinições sobre o ensino de música nas 

escolas da rede municipal. Constatou-se, também, a necessidade de fortalecer as 

articulações entre a rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação, e seus 
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órgãos, e as unidades escolares, assim como a oferta de propostas para o 

desenvolvimento de políticas públicas que fomentem a implementação da lei já 

existente, a fim de trazer melhorias para o fazer pedagógico de música nas escolas 

da rede, por meio de materiais ou da própria formação profissional. 

A tese de Cristiano Aparecido da Costa, intitulada “Educação estética, eúsica e 

formação humana: Contradições da cultura à luz da teoria adorniana”, de 2017, tem 

como principal questão discutir como a música, no âmbito da educação, baseada nas 

ideias de Adorno, pode contribuir para a formação humana. Para tanto, na pesquisa, 

objetivou contribuir com a práxis relacionada à arte e  educação, visando a refletir 

sobre as contradições da cultura no processo de formação humana quanto às 

possibilidades de concretizar experiências. 

Costa (2017) ancorou-se numa pesquisa qualitativa de caráteres teórico e 

bibliográfico, que propõe reflexões sobre o ensino de música no intuito de formar 

sujeitos críticos, criativos e emancipados socialmente. Nesse ponto de vista, pautado 

em seus estudos teóricos, o autor defende a formação total do sujeito no que tange 

ao ensino da música, evidenciando também uma práxis revolucionária que fortaleça o 

combate à dominação ideológica que leva à desumanização em meio à cultura. 

Pablo de Vargas Guimarães, em sua tese intitulada “Pensamento musical na 

escola obrigatória: Do ensino de música ao devir-música da educação”, de 2013, 

resultado de um estudo teórico-bibliográfico de abordagem qualitativa, buscou 

entender como a noção de música vem sendo pensada por musicólogos, 

compositores, pedagogos, filósofos e cineastas, a fim de estendê-la para além das 

possibilidades harmônico-melódico-instrumental tonais. 

Em contexto de pesquisa, o autor situa seu estudo como uma constatação da 

ideia de que a música esteve fora da escola. Partindo do sentido do senso 

contraditório, Guimarães (2013) defende que a música nunca esteve fora da escola, 

mas o que houve foi uma retirada burocrática da disciplina propriamente dita de 

música, que passou a integrar os conteúdos de arte, e, em seu estudo, evidencia a 

música como uma forma de pensamento não conceitual, portanto, busca pensar no 

desenvolvimento de atividade musical independentemente da estratificação fixada por 

uma grade curricular. 

Na dissertação de 2013 intitulada “Materialização da implementação do 

conteúdo de música nas escolas municipais de Cascavel/PR”, a autora Carla Angelica 
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Sella Marianayagam analisa, nas escolas municipais de Cascavel/PR, aspectos da 

implementação da Lei federal n. 11.769/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

ensino de música como conteúdo do componente curricular arte nas escolas de 

educação básica. Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, com 

observação direta da realidade, que utilizou a pesquisa documental e entrevistas 

como ferramentas metodológicas. 

Os resultados obtidos por Carla Marianayagam (2013) apontam que a música 

está presente na maioria das escolas. Quanto aos docentes, a maior parte dos 

professores não possui a formação inicial, tão pouco habilitação em música, o que 

poderia suprir a demanda; além do mais, o currículo municipal não prevê a inserção 

da música no contexto educacional e, não bastando, ainda há uma revelação sócio-

histórica e cultural de que a utilização limitada  da música como conteúdo de formação 

humana deve-se à redundância de ser material de consumo. 

A dissertação intitulada “As aulas de música enquanto espaço de formação 

crítica e identitária: Da localização social dos sujeitos às pedagogias que fazem 

sentido no chão da escola”, de 2018, de autoria de Maria das Dores Bezerra, 

configura-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação, a 

partir de entrevistas semiestruturadas, oficinas e observação direta da realidade, com 

o objetivo de perceber como a apreciação, o diálogo e a reflexão sobre as preferências 

musicais dos alunos contribuíram para a sua formação crítica e identitária. 

Os dados obtidos por Bezerra (2018) revelam que há um privilégio das 

disciplinas básicas em detrimento da disciplina de artes, o que, segundo a autora, é 

um desafio, por não encontrar o lugar da arte na escola. O despir-se dos preconceitos 

acerca da linguagem trazida pelos alunos é de suma importância, e imprescindível ao 

fazer pedagógico. Em sua pesquisa, a música figura a partir de um princípio 

transformativo, visto que os sujeitos se sentem empoderados e participantes do 

processo formativo. 

Na dissertação intitulada “Condutas de criação na proposta musicopedagógica 

CDG – Cante e dance com a gente”, de 2014, a autora Clarissa de Godoy Menezes, 

de 2014, demonstra em que medida e de que maneira a proposta musicopedagógica 

Cante e Dance com a Gente (CDG) se assemelha a uma poética, no intuito de 

compreender a possibilidade de determinado modo de  ensino de música, qual seja, 
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a proposta musical pedagógica CDG, ser considerada como uma poética pedagógica, 

de criação artística na e para a escola. 

Como base metodológica, Menezes (2014) utiliza a pesquisa documental-

analítica. Os resultados apontam para o estabelecimento de um processo que amplie 

o criativo; que extrapole a linha da conduta criadora do CDG; que amplie a concepção 

de criação, para algo que abarca, em seu processo, ações integralmente pedagógicas 

artísticas, para que produzam uma obra de arte que seja o reflexo de cada um e do 

grupo que a criou, trazendo suas marcas criativas em um processo pedagógico 

assentado na poética, portanto, o sagrado da criação, a obra de arte produzida. 

A dissertação de Ana Paula Ribeiro Cardoso Malotti, de 2014, intitulada “O 

ensino de música na educação infantil: Um estudo sobre a aprendizagem criativa”, 

traz uma investigação da aprendizagem criativa enquanto referencial para o 

planejamento e a ação docente em educação musical Infantil. Configura-se como uma 

abordagem qualitativa, do tipo pesquisa participante. 

 Malotti (2014) aponta, em seus resultados, que a abordagem de aprendizagem 

da pesquisa participante e pesquisa-ação criativa influenciou as concepções dos 

professores, gerando mudanças no planejamento da práxis docente, colocando o 

aluno como centro do processo, mudando a estruturação e interferência dos 

professores e dando mais liberdade para as crianças criarem, tanto de modo individual 

como coletivo. Seus resultados evidenciam que não basta ter uma prática criativa, 

mas que é preciso promover a criatividade. 

A dissertação intitulada “Do currículo prescrito ao currículo em ação: Música na 

organização do trabalho pedagógico em uma escola da rede pública do DF”, de autoria 

de Sidileide Rabelo Casagrande, de 2019, é uma pesquisa que se ancora na 

abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, de análise documental e da observação 

direta da realidade. 

Casagrande (2019) objetivou identificar a forma como a prescrição curricular 

para o ensino de música nos anos iniciais do ensino fundamental se configura na 

organização do trabalho pedagógico em uma escola da rede pública de Brasília/DF. 

Os dados encontrados por Casagrande (2019), a partir da análise dos 

documentos curriculares, indicaram que a prescrição curricular dos conteúdos de 

música, para os anos iniciais, possui uma interdisciplinaridade que possibilita ampliar 

e expandir as propostas. Para a autora, é coerente com os pressupostos teóricos do 
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currículo, que se apresenta integrado, e é pensado a partir da busca do 

desenvolvimento integral dos estudantes. 

Em contrapartida, Casagrande (2019) revela que os dados obtidos da 

observação direta da realidade, a partir do estudo de caso, demonstraram a ausência 

da música como conhecimento no currículo em ação; e que o apagamento da música 

do currículo ocorre desde o planejamento das ações pedagógicas.  A música na 

escola é utilizada apenas como ferramenta de recreação, reduzida ao uso habitual. 

A dissertação intitulada “Ensino instrumental na escola básica e sua aplicação 

na UEB Gomes de Souza, São Luís/MA”, de autoria de Daniel Ferreira Santos, do ano 

de 2016, caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação. O 

objetivo do estudo consistiu na aplicação de uma metodologia de ensino voltada à 

prática de instrumentos musicais, numa escola, como forma de complementar o 

ensino e a aprendizagem musical dos alunos das séries finais do ensino fundamental 

e suas possíveis contribuições na reflexão acerca da aplicabilidade e importância do 

ensino instrumental, bem como oferecer uma visão de como a educação musical e a 

prática instrumental podem integrar o currículo da educação básica. 

Santos (2016) aponta os desafios sobre a concepção dos currículos e da 

implementação de programas que visam a ofertar a formação instrumental que 

contemple alunos da educação básica. Nos resultados, avalia como significativos os 

ganhos na construção da diversidade de caminhos da educação musical, com a 

implementação de um programa voltado à formação instrumental dos alunos e 

fortalece o ensino de música em seu contexto de pesquisa, uma vez que, 

naturalmente, os jovens se interessam pela arte musical, e essa é a abrangência 

educacional que esse ensino oferece. 

Na dissertação de 2017, intitulada “As práticas musicais dos professores na 

educação infantil”,  Cristiani Maria Faccio analisa o trabalho de música desenvolvido 

por professores de educação infantil em escolas municipais de uma cidade de médio 

porte do interior paulista. A pesquisa ancora-se numa abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso, e como ferramentas de coleta de dados utilizaram a pesquisa 

bibliográfica, análise documental e entrevistas. 

Os resultados apresentados por Faccio (2017) indicam que a música é utilizada 

a partir de concepções inadequadas, com atividades sem intencionalidade musical, e 

38rient um planejamento prévio. As professoras não receberam formação inicial 
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musical, em seus cursos de graduação, e aquelas que a tiveram, consideraram-na 

incipiente para realizar uma atividade mais intencional e elaborada, pois não 

ofereciam conhecimentos sobre os aportes legais no que tange ao ensino de música. 

A principal problemática para realizar a prática educacional em música, é a falta de 

conhecimento dos professores sobre os conteúdos mínimos. 

Faccio (2017) disserta que as professoras enxergam a música como ferramenta 

importante, na educação infantil, pois proporciona prazer aos alunos, contribuindo 

para o desenvolvimento da linguagem oral, socialização, memorização, afetividade, 

coordenação motora global, além de estimular a criatividade. 

A dissertação de Washington Nogueira de Abreu, de 2015, intitulada 

“Concepções dos educadores musicais sobre o ensino de música na educação básica 

da rede pública municipal de Natal/RN”, objetivou identificar e analisar as concepções 

dos educadores musicais sobre o ensino de música no ensino fundamental, em 

escolas públicas municipais da cidade do Natal/RN. A pesquisa caracteriza-se como 

uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, pesquisa bibliográfica; como 

ferramentas metodológicas, utiliza-se da observação direta da realidade, análise 

documental e de entrevistas. 

Abreu (2015) busca compreender quais são as concepções dos educadores 

musicais sobre o ensino de música no ensino fundamental em escolas públicas 

municipais da cidade de Natal/RN, a partir da pesquisa com educadores musicais com 

licenciatura em música, e arte com habilitação em música. 

Os resultados obtidos por Abreu (2015) apontam uma diversidade de 

concepções relacionadas ao ensino e aprendizagem de música no ensino 

fundamental, que estão alocadas nas dimensões do planejamento, prática 

pedagógica, avaliação, conteúdos e formação humana. Apontam, ainda, que o ensino 

de música, na cidade de Natal/RN, está se consolidando, por ter educadores musicais 

que se preocupam com sua formação, reflexão e ação, na aprendizagem do 

educando, contextualizada com a realidade de cada escola. 

A dissertação intitulada “As portas da música: Relações com o saber a partir 

das músicas de alunos de 8o e 9o anos do ensino fundamental II”, de autoria de Carlos 

Eduardo Amaral Barbosa, de 2014, consiste numa pesquisa qualitativa do tipo estudo 

de caso, que utiliza a observação direta da realidade e objetivou  analisar as 

contribuições da música enquanto prática pedagógica para a formação geral do 
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indivíduo em ambiente escolar e também em refletir sobre o papel docente e seus 

objetivos de ensino, enquanto mediador da aprendizagem e construção do saber. 

Barbosa (2014) disserta que as relações estabelecidas entre o aprendizado 

musical e sua prática musical cotidiana se constituem como um saber de natureza 

disciplinar, que aplica as possibilidades de interação com o saber humano musical; e 

não disciplinares, de caráter filosófico-epistêmico-existencial, que possibilita aos 

educandos novas visões de mundo e de si mesmos, contribuindo para o processo de 

humanização de cada indivíduo, para construção social e a  realização digna do ser 

cultural sobre o ser puramente biológico. 

A tese de Carla Pereira dos Santos, de 2013, intitulada “Ensinar música na 

escola: Um estudo de caso com uma orquestra escolar”, objetivou analisar como se 

configura um modo de ensinar música na escola através de uma orquestra escolar. O 

estudo caracteriza-se por sua abordagem qualitativa; tem como método investigativo 

o estudo de caso e como campo empírico a orquestra de uma escola municipal de 

ensino fundamental da cidade de Porto Alegre/RS.  Os dados foram coletados por 

meio da observação direta da realidade, de registros audiovisuais, e entrevistas 

semiestruturadas. 

Santos (2013) disserta que o modo de ensinar música na escola através da 

Orquestra Villa-Lobos, que surgiu como uma iniciativa de uma professora, se 

consolidou e a aprendizagem se dá por meio da prática musical em grupo e do fazer 

musical por ele gerado, que envolve as apresentações artísticas; fazer música com o 

outro; tocar instrumentos; socialização e convívio coletivo; relações entre pessoas; 

sentimento de pertença; valores e condutas; que vão sendo construídos e 

internalizados no decorrer do processo. 

Vanessa Cristina Medeiros, em sua dissertação intitulada “Ensino de música na 

escola e formação humana – Compondo entendimentos e relações”, do ano de 2017, 

objetivou evidenciar a importância da música nos processos formativos do ser 

humano. Para realizar seus estudos, a autora se apoia na abordagem teórica 

histórico-cultural de Vygotsky. Trata-se de um estudo que pressupõe a base 

materialista de desenvolvimento das condições humanamente edificadas. 

Medeiros (2017) aponta que a música, como expressão artística é para os 

indivíduos muito mais do que uma prática reducionista. O papel educativo da música 

na escola insere-se na construção humana e ao limitar o pensamento de que a música 
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é um dom, configura-se como um empecilho a uma prática educativa que pode 

contribuir para o desenvolvimento do aluno. 

A partir desse levantamento bibliográfico, identificamos dois grupos de 

trabalhos de pesquisa. O primeiro grupo mantém o foco da pesquisa na inserção do 

ensino de música, pois, em sua maioria, trata da Lei n. 11.769/2008, como são os 

trabalhos de Fracasso (2015); Muniz (2017); Martinoff (2017); Azevêdo (2013); Lima 

(2016); Marques (2015); e Marianayagam (2013).  

O segundo grupo corresponde a pesquisas que versam com mais proximidade 

sobre a organização do ensino de música, como referem os/as autores/as: Ludtke 

(2016); Castro (2018); Silveira (2016); Arantes (2018); Cerveira (2017); Borges, R. 

(2018); Fernandes (2017); Ferreira, M. (2017); Marcos (2018); Pupin (2014); Teixeira 

(2015); Almeida (2017); Figueredo (2014); Façanha (2017); Madalozzo (2013); Souza, 

K. (2018); Abreu (2018); Tudissaki (2014); Araujo (2014); Couto (2014); Ferreira 

(2018); Dias (2016); Figueiredo (2017); Rosa (2018); Trajano (2016); Lautério (2019); 

Souza (2016); Costa (2017); Guimarães (2013); Bezerra (2018); Menezes (2014); 

Malotti (2014); Casagrande (2019); Santos, D. (2016); Faccio (2017); Abreu, W. 

(2015); Barbosa (2014); Santos (2013); e Medeiros (2017). 

 Alguns temas são marcantes, nos resultados das pesquisas, e indicam sua 

importância para o ensino de música na escola básica. O planejamento é apontado 

como crucial, no ensino da música (ABREU, 2015; CASAGRANDE, 2019; FACCIO, 

2017; LUDKE, 2016; SANTOS, 2016), bem como a adequada formação dos docentes 

(ABREU, 2015; FACCIO, 2017; COUTO, 2014; PUPIN, 2014; FIGUEIREDO, 2017; 

TRAJANO, 2016). 

 Alguns autores também concordam que há uma secundarização da função da 

música dentro da escola, que prevê apenas o seu aspecto recreativo, precariza o 

ensino e sua relevância para a formação omnilateral (MARTINOFF, 2017; 

CASAGRANDE, 2019; MUNIZ, 2017; BEZERRA, 2018). Essa precarização pode ser 

um reflexo de como o currículo foi pensado, da prática pedagógica, a formação do 

docente e/ou das concepções distanciadas de uma formação omnilateral. 

O debate sobre o ensino de música na educação básica foi estabelecido 

historicamente e se operacionaliza por meio das necessidades culturais e sociais da 

própria educação escolar, até que se transforme em leis e políticas públicas. Porém, 

para que saia do plano legal e seja efetivado na realidade, faz-se necessário um bom 
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planejamento pedagógico; um melhor investimento na formação humana e na 

infraestrutura; uma adequação curricular que atenda à inserção da música no ensino, 

visando à formação integral dos alunos; e tudo isso está relacionado à organização 

de ensino, como orientação para as instituições e os docentes de música. 

Diante disso, problemas como a formação para ensinar arte; o aspecto da 

polivalência no interior da disciplina; a obrigatoriedade das linguagens artísticas; as 

orientações legais e/ou diretrizes para o ensino; a carga horária; as finalidades para a 

organização do ensino de arte, música, etc., na educação escolar, passaram a ser 

emergentes. 

A constatação nos convida a uma discussão sobre a organização do ensino de 

música na educação escolar por uma educação estética, a fim de problematizar a 

finalidade do ensino de música no IF Baiano, para então pensarmos os caminhos que 

viabilizem um ensino em seu sentido mais amplo, tendo a música como uma 

objetivação genérica que contribui para a formação integral, pois, como afirma 

Hentschke (1991 apud SPANAVELLO; BELLOCHIO, 2005, p. 10) “[…] só a partir de 

uma reflexão crítica a respeito dos seus fins, poderemos construir uma estrutura sólida 

como base de ação para a prática efetiva de Educação Musical”.  

Para nos conduzir à resposta de qual seja a finalidade do ensino de música no 

IF Baiano e a elaboração de nossas proposições para com a organização do ensino 

de música no instituto, utilizamos os seguintes objetivos, em nossa pesquisa. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Discutir o papel do ensino de música para uma educação estética na Educação 

Profissional e Tecnológica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Elucidar a finalidade do ensino de música no IF Baiano; 

● Apreender o objeto, objetivo e os meios da organização do ensino de música 

no IF Baiano. 

O ineditismo da pesquisa sobre o ensino de música no IF Baiano reforça o 

nosso compromisso em iniciarmos as discussões sobre um tema tão importante para 
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a educação e fomentar a continuidade desse movimento em favor da educação 

musical por uma estética na Educação Profissional e Tecnológica do IF Baiano. 

1.3 Hipótese 

No contexto de regulamentação do ensino de música, no IF Baiano, as 

atividades musicais são informalizadas, comprometendo a finalidade da organização 

do ensino de música numa perspectiva de educação estética. 

1.4 Perspectiva Metodológica 

 Nesse momento, apresentamos todo o procedimento metodológico utilizado na 

pesquisa, descrevendo a sua classificação quanto ao tipo e método de pesquisa, bem 

como os instrumentos utilizados para a análise dos dados e o local onde se 

concentraram os estudos.  

 Ressaltamos que o destaque de nosso trabalho será dado ao objeto e não à 

metodologia utilizada para sua análise, visto que nos apoiamos na ideia de que  

[...] como a investigação constitui um processo metódico, é importante 
assinalar que o método ou modo, ou caminho, de se chegar ao objeto, o tipo 
de processo para chegar a ele, é dado pelo tipo de objeto e não o contrário, 
como pode ser entendido quando o caminho ganha destaque, dado o êxito 
de certos métodos em certos campos, chegando a ser priorizado de tal 
maneira que o objeto fica descaracterizado (“desnaturalizado”), recortado ou 
enquadrado nos códigos restritos das metodologias. (GAMBOA, 2014, p. 28). 

 O caminho percorrido para alcançar as respostas ao problema de nossa 

pesquisa foi trilhado com responsabilidade, entretanto, de forma flexível, para se 

adequar sempre ao fenômeno estudado. 

1.4.1 Classificação da pesquisa e tratamento de dados 

A perspectiva da base epistemológica para o desenvolvimento deste trabalho 

é o materialismo histórico-dialético, o qual afirma que, para entender a realidade, 

deve-se ir além da aparência do fenômeno, pela mediação dos conceitos e 

abstrações, a fim de elucidar algumas determinações essenciais, tendo a realidade 

concreta como ponto de partida e de chegada da pesquisa científica. Entende-se que 

“na perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico-dialético a realidade é 

entendida como concreta, ou seja, como síntese de múltiplas determinações” (MARX, 

2008 apud ABREU, 2018, p. 11, grifos nossos) e “o concreto só pode ser apreendido 
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pelo pensamento como resultado de um processo de análise que supera a dimensão 

singular do fenômeno” (PASQUALINI; MARTINS, 2015, p. 364). 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa exploratória e explicativa, com base nos objetivos da pesquisa. A escolha 

do caminho seguido deu-se pela própria natureza do objeto. Dessa forma, optamos 

pela pesquisa qualitativa, por se preocupar com o nível de realidade que não pode ser 

quantificada.  

Na pesquisa qualitativa, trabalha-se com o universo de significados, 

motivações, aspirações e atitudes (MINAYO, 2014), necessário para a compreensão 

dos elementos que constituem o fenômeno organização do ensino de música no IF 

Baiano. A abordagem foi exploratória, pois se trata de um estudo inovador, em que se 

tentou desbravar o ensino de música no IF Baiano, concedendo a esta pesquisa o 

papel de pioneira, nesse quesito.  Para Gonçalves (2001), a pesquisa exploratória 

oferece uma visão primária, um olhar panorâmico do problema estudado, e fornece 

dados primários do assunto pesquisado, para que futuramente seja aprofundado. 

A pesquisa exploratória é utilizada quando o objetivo é se familiarizar com o 

problema, a fim de explicitá-lo e obter o aprimoramento das ideias (GIL, 2002). Dessa 

forma, serviu para aprofundar os estudos do fenômeno, através de levantamento 

bibliográfico, para mapeamento e identificação das pesquisas acadêmicas anteriores 

sobre a organização do ensino de música na educação escolar, contribuindo para a 

identificação do problema. Nesse momento, pudemos determinar também o 

referencial teórico para a base da pesquisa.  

Pelo caráter da pesquisa, entendemos que se constituiu também como 

explicativa, quando nos permitiu “identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2002, p. 42), e constituem toda a 

processualidade da organização do ensino de música até a produção de sua 

finalidade no IF Baiano.  

Acreditamos que as pesquisas, nas modalidades explicativa e exploratória, 

foram pertinentes para atingirmos os objetivos traçados na pesquisa. 

Como procedimentos metodológicos, utilizamos as pesquisas documental e 

bibliográfica, e a entrevista semiestruturada para elucidar a processualidade da 

organização do ensino de música no IF Baiano.  

Como procedimentos para a seleção e análise dos dados, dividimos a abordagem 
em três fases, como expostas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Fases da seleção e análise dos dados documentais 

 

Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Na primeira fase (pré-análise), identificamos diversos documentos que 

poderiam contribuir para a investigação, e para a seleção dos materiais que fariam 

parte do corpus de análise, foi realizada uma leitura flutuante de todos, como primeiro 

contato. 

Após o levantamento bibliográfico e a leitura dos textos sobre ensino de música 

e educação estética, a partir de referências relevantes do campo, a fim de qualificar o 

problema da pesquisa e fundamentar discussões a respeito do papel do ensino de 

música na educação escolar para uma educação estética, selecionamos todos os 

documentos que se relacionavam com o ensino de música no IF Baiano, direta ou 

indiretamente, a fim de apreender o objeto, objetivo e os meios, que compõem a 

finalidade da organização do ensino de música no instituto. Tais elementos constituem 

as categorias postas em discussão entre o que consta nos documentos em confronto 

com os dados da realidade no cotidiano da instituição. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com cinco docentes da área 

de música, do IF Baiano, para enriquecimento dos dados sobre a realidade no 

cotidiano da instituição. Em seguida, a transcrição de todas as entrevistas serviu para 

facilitar a análise do material coletado. As perguntas que nortearam as entrevistas 

encontram-se no Anexo B deste trabalho. 
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Após a leitura minuciosa dos documentos selecionados e textos das 

entrevistas, foram realizadas anotações como primeiras impressões sobre os dados 

pesquisados, constituindo o fim da primeira fase.  

A segunda fase (exploração do material) constituiu o momento de codificação 

das informações, a partir de recortes dos textos dos documentos e entrevistas e suas 

classificações, de acordo com as categorias elaboradas (objeto, objetivo, meios e 

finalidade). Dessa forma, foram criados quadros individuais para cada documento e 

cada entrevista, para organização dos dados e das anotações. Após esse momento, 

foi construído um quadro geral dos documentos e outro quadro geral para as 

entrevistas, com as mesmas categorias de análises utilizadas anteriormente, com 

recortes mais precisos dos textos e das anotações mais elaboradas, que deram base 

para as interpretações da terceira fase da análise dos dados. 

Na terceira fase, o tratamento dos resultados, com inferência e interpretação, 

foi respaldado no referencial teórico, para elaboração de sínteses que respondiam às 

questões da pesquisa e permitiram discutir a nossa hipótese. As informações e os 

dados levantados foram analisados e interpretados a partir da análise de conteúdo de 

Bardin (2007), que pressupõe um conjunto de procedimentos aplicados ao conteúdo 

do processo de comunicação. Nessa perspectiva, o intuito foi compreender também 

os significados ocultos passíveis de serem enxergados na mensagem dos dados.  

As autoras Silva e Fossá (2015), citando Bauer e Gaskell (2002), salientam o 

caráter social da análise de conteúdo, tendo em vista ser uma técnica com propósito 

de produzir deduções de um texto, aplicadas ao contexto social, de maneira objetiva. 

Os resultados desta pesquisa estão discutidos no capítulo três deste trabalho, 

na seção cujo título é A informalização do ensino de música no IF Baiano. Essas 

discussões revelam como a organização do ensino de música no IF Baiano tem sido 

comprometida com a informalização das atividades musicais. Propositivamente, 

indicamos caminhos para um ensino de música por uma educação estética, a partir 

de uma concepção de educação omnilateral, bem como para fomentar o debate a 

respeito do papel da música na educação profissional e na tecnológica.  

1.4.2 Local de pesquisa 

Este estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Baiano (IF Baiano). O instituto foi criado mediante a Lei n. 11.892/2008, como uma 

instituição de ensino médio e superior, direcionada à educação profissional e 
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tecnológica. Tem como pilares de sua educação o ensino, a pesquisa e  extensão 

articulada ao mundo do trabalho. 

O IF Baiano agrega as antigas Escolas Médias de Agropecuária Regionais da 

Ceplac (Emarc) e as Escolas Agrotécnicas Federais, do estado da Bahia. Está 

localizado em 19 territórios de identidades do estado, com modelo multicampi. 

Atualmente, possui Campi em quatorze municípios baianos, dentre eles, Catu; Senhor 

do Bonfim; Santa Inês; Guanambi; Valença; Teixeira de Freitas; Itapetinga; Uruçuca; 

Bom Jesus da Lapa; Governador Mangabeira; Serrinha; Alagoinhas; Itaberaba; e 

Xique-Xique, como demonstrado no mapa da Figura 1. 

 
Figura 1 – Mapa de Localização dos campi do IF Baiano e de seus polos de educação a 

distância, segundo os territórios de identidade do estado da Bahia 

 

 

Fonte: Site do IF Baiano. 

 

O IF Baiano, atualmente, oferta cursos nas modalidades técnico integrado ao 

ensino médio; técnico subsequente (presencial e Educação a Distância – EaD); 

técnico integrado do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja); 

graduação (bacharelado e licenciatura); pós-graduação lato sensu em diversas áreas; 

e pós-graduação stricto sensu de mestrado profissional; e capacitações por meio de 

cursos de Formação Inicial Continuada (FIC). 
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2 O PAPEL DO ENSINO DE MÚSICA PARA UMA EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 Nesse momento, trazemos à discussão os principais autores de nossa base 

teórica, divididos em dois subitens. O primeiro aponta o entendimento da música como 

uma objetivação genérica, a partir de conceitos de base marxista e diálogos entre 

autores que também discutem com a perspectiva materialista histórico-dialética. O 

segundo discute o ensino de música na educação escolar, elucidando o nosso objeto 

de pesquisa e a sua importância para a formação humana, tendo como base a 

pedagogia histórico-crítica.  

2.1 A música como uma objetivação genérica 

A teoria marxista entende como uma das possibilidades de se observar as 

particularidades da atividade humana, a dialética entre os elementos de apropriação 

e objetivação (ABREU, 2018). Para entender como esse processo acontece Abreu 

(2018) apropria-se da clássica e pedagógica exemplificação de Ernst Fischer sobre o 

fruto e a vara e identifica momentos específicos da relação entre a necessidade do 

animal humano em saciar a própria fome e a sua atitude diante da necessidade de 

alcançar o fruto. 

No momento em que utiliza instrumentos para alcançar o fruto, o ser humano 

transforma a natureza e atribui ao objeto natural significados, e essas habilidades e 

aptidões são acumuladas historicamente e apropriadas por outros indivíduos.   

Nesse movimento de transformações é que acontece o que os autores 

marxistas chamam de salto qualitativo, ou salto ontológico. Quando a realidade 

objetiva vai além de seu aspecto natural e acumula a própria objetivação humana, 

dando origem à esfera social e, de acordo com o materialismo histórico-dialético, essa 

nova esfera deve ser observada como produto da atividade humana. O ser humano 

transforma a função dos objetos e traz neles a sua intencionalidade, ou seja, o ser 

humano cria o objeto e a esfera de atividade na qual ele está inserido, atribuindo-lhe 

a sua função social (ABREU, 2018). 

Essas atividades humanas, que nos diferenciam dos outros animais, Marx 

chama de trabalho, considerado vital para as transformações dos próprios seres 

humanos.  Por meio do trabalho, nos humanizamos e somos capazes de transformar 

a natureza externa, nossa realidade objetiva e a natureza interna, nossa subjetividade.  
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A partir da premissa de que o ser humano é o único animal que produz música, 

bem como diversas outras atividades específicas, é que nos apoiamos ao pensamento 

marxista de que o que distingue o humano dos demais animais é a atividade e o modo 

como ele se relaciona com o mundo. Assim também se entende que é a partir da 

atividade humana, da sua apropriação cultural, que o processo de humanização 

acontece. 

 A música, como uma objetivação genérica, atividade humana específica e 

produto do trabalho, visa a atender às necessidades específicas do ser humano. 

Assim sendo "devemos considerar a música como uma necessidade específica do 

processo de desenvolvimento do ser humano” (ABREU, 2018, p. 31). 

Do surgimento de novas necessidades é que se criam mediações que não 

existem no plano natural; são necessidades espirituais, mentais, na terminologia 

marxista chamadas de superestrutura. A vida reproduz-se material e ideologicamente, 

e, independentemente de estar relacionada a uma estrutura ideológica, a base é 

sempre material e é a partir dessa materialidade de sua prática que o ser humano 

constrói sua superestrutura (ABREU, 2018). 

Abreu (2018) afirma, baseado nos excertos de Gyorgy Lukács, que a ciência e 

a arte surgem da própria necessidade da vida social e, pelo movimento histórico, se 

diferenciam, até retornar à cotidianidade. Para explicar as especificidades da ciência 

e da arte, Abreu (2018) apropria-se dos estudos da Estética, de Lukács (1966a; 1966b; 

1967a; 1967b; 1968; 2010) sobre a teoria do reflexo. 

 Essa não seria uma teoria estética, mas  a base da epistemologia marxista 

aplicada por Lukács sobre o fenômeno artístico. Nessa teoria, ciência e arte são 

reflexos da realidade objetiva, ou formas de consciência dessa realidade; entretanto, 

não podemos considerar que sejam cópias idênticas da realidade objetiva para a 

subjetividade, mas essa subjetividade fundamenta-se na realidade objetiva. Abreu 

(2018, p. 42-43) complementa dizendo que: 

Não se pode falar de uma reprodução direta, imediatamente igual, da 
subjetividade na objetividade justamente porque essa reprodução parte da 
contradição dialética entre estes dois polos. Existe todo um movimento vivo, 
uma constante tensão entre a atividade do indivíduo e a objetividade 
socialmente construída, entre as singularidades biográficas de um único 
indivíduo e o processo geral de desenvolvimento do gênero humano. 
 

De acordo com Lukács (1968 apud ABREU, 2018), a unidade entre as práticas 

científicas, artísticas e cotidianas, é que elas refletem a mesma realidade objetiva. 

Para esses autores, a ciência e  arte se unificam, não somente pelo seu conteúdo, 
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realidade objetiva, mas também por suas formas, que, em categorias mais gerais da 

realidade, podem compreender a dialética entre o fenômeno e a essência da própria 

realidade. 

Como aspectos dessa mesma realidade, estão a singularidade, a 

particularidade e a universalidade e, através do movimento entre tais categorias, é 

que compreendemos o fenômeno. Singularidade e universalidade são expressões da 

tendência da realidade que se mostram como um fenômeno singular e que, captados 

os seus elementos mais universais, é que atingimos a sua essência (ABREU, 2018). 

Para melhor entender o papel social da ciência, devemos partir da 

compreensão da realidade com a superação de sua aparência atingindo a sua 

essência, em um movimento dialético entre  singularidade e universalidade.  Diante 

disso, Lukács (1968, p. 220 apud ABREU, 2018, p. 50) diz que “[...] o reflexo científico 

da realidade deve dissolver a ligação imediata entre fenômeno e essência, a fim de 

poder expressar teoricamente a essência, inclusive as leis que regulam a conexão 

entre fenômeno e essência”. 

Diferentemente do reflexo científico, que vai de um extremo a outro, na dialética 

entre singularidade e universalidade, a arte tem a categoria particularidade como 

ponto de convergência.  

No reflexo estético o termo intermediário torna-se literalmente o ponto do 
meio, o ponto de recolhimento no qual os movimentos convergem. Nesse 
caso, portanto, existe um movimento da particularidade à universalidade (e 
vice-versa), bem como da particularidade à singularidade (e vice-versa), e em 
ambos os casos o movimento para a particularidade é conclusivo. (LUKÁCS, 
1968, p. 161 apud ABREU, 2018, p. 52).  

Por meio da particularidade, a arte expressa a realidade objetiva, e também, 

dialeticamente, supera a singularidade, transcendendo a imediaticidade da realidade 

objetiva, bem como a universalidade com suas determinações gerais. Nas palavras 

de Abreu (2018, p. 54), “uma obra de arte será tão mais rica quanto melhor refletir os 

aspectos essenciais da realidade objetiva, quanto mais mostrar ao ser humano a 

realidade objetiva como ela é objetivamente”, admitindo-se que o objeto da realidade 

objetiva a ser refletido é o próprio ser humano (reflexo antropomórfico). 

Lukács (1968 apud Abreu, 2018) explica a generalização artística e a científica. 

Enquanto, na ciência, fenômeno e essência separam-se conceitualmente, na arte, a 

essência se dissolve-se no fenômeno. 
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A ciência não cria um conceito, mas o extrai da realidade objetiva e, se surgir 

uma contradição, então, essa proposição deve ser revisada; diferentemente da arte, 

que cria "uma nova unidade entre aparência e essência, reordenando os fenômenos 

da realidade objetiva de tal forma que é constituída uma nova totalidade" (ABREU, 

2018, p. 58). Acrescenta, ainda, o autor, que “tal é a capacidade da obra de arte que 

a justifica como prática social: objetivar a vida interior do ser humano para que o ser 

humano se confronte objetivamente com ela, permitindo assim o seu domínio e 

desenvolvimento” (ABREU, 2018, p. 75). 

Diferentemente das outras artes, que se valem das coisas observadas na 

realidade objetiva, por exemplo: as imagens nas artes plásticas; o reflexo da realidade 

objetiva da música não estabelece uma relação direta com a realidade, pois se baseia 

no som, que não é observável. O objeto da música é voltado para a vida interior do 

ser humano; do mundo afetivo de seus sentimentos e emoções cotidianas; entretanto, 

tais sentimentos e emoções são superados dessa cotidianidade e expressos em forma 

de refigurações artísticas (ABREU, 2018).  

 Dessa forma, entendemos que a música se mostra crucial para a formação do 

ser humano, pelo seu potencial de objetivar a vida interior dos sujeitos, dando-lhes a 

capacidade de vivenciá-la conscientemente. Isso nos abre caminho para o diálogo da 

música na educação escolar e o seu papel para uma formação integral. 

2.2 O ensino de música e a educação escolar 

A educação escolar é uma prática que pode contribuir para o processo de 

transformação social, constituída a partir de valores políticos, éticos, morais, sociais e 

culturais. De acordo com Mota (2022, p. 35), “Pensar a educação sem pautar esses 

valores é simplesmente negar o princípio de que devemos formar indivíduos 

pensantes capazes de conhecer o outro e a si mesmo e serem protagonistas de sua 

própria história”.  

Thiago Xavier de Abreu (2018), citando Dermeval Saviani (1991; 2008), 

disserta sobre como, historicamente, os sistemas escolares são determinados pelas 

mudanças do sistema produtivo humano e como o capitalismo colocou, no centro de 

seu sistema, a formação humana, exigindo uma atividade voltada ao 

compartilhamento desses saberes. Constituiu-se, então, o predomínio do sistema 

escolar, que, de acordo com a pedagogia histórico-crítica, é a atividade educacional 

mais desenvolvida historicamente.  
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Por isso, apoiamo-nos na concepção trazida por Dermeval Saviani (2003, p. 8), 

a respeito da pedagogia histórico-crítica e sua tarefa relacionada à educação escolar, 

que o autor resume em três: 

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 
tendências atuais de transformação. 
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares.  
c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo 
de sua produção, bem como as tendências de sua  

Assim, pode-se compreender a função social da educação escolar, 

resumidamente, como a transmissão do saber sistemático produzido historicamente 

pelo ser humano e necessário à humanização e socialização das pessoas.   

A passagem de uma relação em-si com o gênero para uma relação para-si, 

como uma elevação da individualidade para uma experiência mais rica e consciente 

da realidade, é chamada de catarse (ASSUMPÇÃO, 2018). Nesse sentido, a 

educação escolar é reconhecida como a principal ferramenta para o processo de 

humanização, visto que o seu propósito, de acordo com a pedagogia histórico-crítica, 

é a transmissão e assimilação da ciência, arte e filosofia, tidas como objetivações 

genéricas, a fim de promover a formação da individualidade para si. A partir da 

apropriação das objetivações genéricas para si, é estabelecida uma relação 

consciente entre o indivíduo e a cotidianidade e ele passa a não mais ser dirigido por 

ela (DUARTE, 2013).  

 Para Saviani (2008 apud ABREU, 2018), a catarse significa o ponto culminante 

do processo educativo à luz da pedagogia histórico-crítica e compreendida, em sua 

acepção gramsciniana, como a elaboração da superestrutura na consciência humana. 

De acordo com Assumpção (2018, p. 125): 

A educação comprometida com o pleno desenvolvimento da individualidade 
é uma educação preocupada em socializar a produção cultural humana 
universal, criando em cada indivíduo a necessidade de apropriações cada 
vez mais elaboradas e não uma educação voltada a desenvolver nos 
indivíduos capacidades de mera adaptação ao status quo. 

 
Tendo a educação como uma atividade de mediação na prática social 

fundamental para o desenvolvimento histórico do gênero humano, a música é 

observada como um tipo específico de atividade humana atuante na concepção da 

subjetividade (ABREU, 2018). Abreu (2018, p. 14) acrescenta, ainda, que: 
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[...] a explicitação dos principais aspectos dessa especificidade da música no 
desenvolvimento histórico da dialética entre objetividade e subjetividade pode 
ser um caminho fértil para a construção de referências para a seleção de 
conteúdos da educação musical e para a definição de formas de efetivação 
do trabalho pedagógico com esses conteúdos. Isso quer dizer que os 
elementos obtidos em nossa análise compõem um corpo de fundamentos 
filosóficos e pedagógicos que podem orientar uma educação musical escolar 
na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. 

Se considerarmos a produção musical, numa perspectiva marxista, como 

atividade social historicamente desenvolvida para fins e necessidades específicas dos 

seres humanos, perceberemos suas relações com o processo de formação e 

humanização dos indivíduos e como a música pode ser um bom aliado na missão da 

educação escolar. A música, bem como toda a arte, a ciência e a filosofia, é uma 

objetivação humana que requer de cada indivíduo uma apropriação mínima dessas 

atividades sociais para assim viver a sua cotidianidade (DUARTE, 2013). Acrescenta 

Abreu (2018, p. 86): 

A objetivação musical reflete a vida interior do ser humano em cada momento 
de sua trajetória histórica. Essa historicidade fica evidente se se considera 
como ponto de partida o ser humano real e vivo, com sua prática social 
concreta, sua visão de mundo, suas capacidades físicas e mentais, suas 
potencialidades e sua dinâmica subjetiva, que envolve a cognição e os afetos 
(emoções e sentimentos). 

Entendendo a natureza particular da música, que requisita sua autonomia no 

campo da arte e se complexifica, passando por uma longa discussão sobre a sua 

necessidade, no âmbito educacional, pressupondo o significado particular de sua 

atividade, as suas especificidades e os princípios que a caracterizam, é válido o 

debate sobre o ensino de música na EPT e esse foi, sem dúvidas, o caminho para a 

identificação do problema a ser pesquisado, neste trabalho acadêmico de mestrado 

profissional.  

A partir do entendimento da música como objetivação genérica, 

compreendemos que a apropriação de sua prática educativa contribui para a formação 

humana em seus processos histórico-sociais; entretanto, faz-se necessário pensar 

nas finalidades do ensino de música na educação escolar, para que a música possa 

ser experienciada em sua complexidade, objetivando a formação integral dos 

indivíduos numa perspectiva de educação estética. 



55 

 

3 A FINALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA NO IF BAIANO 

Tomando como método o materialismo histórico-dialético, para entendermos a 

realidade, devemos ir além da compreensão do fato concreto, até chegarmos aos 

conceitos e abstrações que revelem a essência desse fenômeno. Tendo a realidade 

concreta como ponto de partida, que se transforma à medida que a retomamos, agora 

com novas perspectivas a respeito de suas determinações. Esses movimentos de 

transformação da prática social são, portanto, materialistas e historicamente 

determinados. 

 Dessa forma, para compreensão da processualidade da organização do ensino 

de música no IF Baiano, nos apropriamos do movimento dialético entre a realidade 

concreta da prática educativa, no âmbito empírico, os documentos normativos que 

orientam a organização do ensino de música nos âmbitos institucional e conjuntural; 

as leis educacionais no âmbito legal; e, por fim, retomamos ao empírico, com novas 

sínteses, em diálogo com o nosso referencial teórico, a fim de contribuir para o ensino 

de música no IF Baiano por uma educação estética humanizadora, omnilateral, dos 

jovens, na EPT. 

Afastando-nos da concepção metafísica do conceito de finalidade, a seguir, 

partiremos da visão objetiva dialética dessa categoria, a partir do pensamento de 

Álvaro Vieira Pinto, para nos apropriarmos do objeto: a finalidade da organização do 

ensino de música no IF Baiano. 

3.1 Conceito de finalidade 

Numa concepção marxista, se a prática social e as categorias que refletem sua 

essência são históricas, elas se transformam, mas deve haver determinações que 

interliguem esse processo histórico e, para entendê-las, tais determinações  devem 

estar em evidência na realidade concreta (ABREU, 2018). 

Somente os seres humanos evoluem a ponto de atingir a etapa da ideação, 

generalização, memorização das experiências e da consciência. Esse salto qualitativo 

do desenvolvimento da consciência humana condiciona o homem a se relacionar com 

suas próprias representações subjetivas da realidade, em busca da construção de si 

e de seu ser futuro, que agora passa a planejar mentalmente a sua ação antes de 

executá-la (PINTO, 1997). 

Este salto qualitativo na evolução biológica deve-se ao surgimento da 
consciência humana, porém se define mais estritamente ainda pela 
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capacidade que a representação cognoscitiva do mundo adquire de valer como 
princípio de atuação, ou seja, de se revelar em forma de finalidade, capaz de 
determinar um comportamento existencial. (PINTO, 1979, p. 142). 

Distantes das abstrações metafísicas que compreendem a noção de finalidade 

apenas no plano da consciência, entendemos esse conceito em uma perspectiva 

objetiva dialética, e essa dialética evidencia-se na relação simultânea da finalidade na 

consciência e na natureza,  

na consciência, enquanto antecipação da ação, em função do engajamento 
do homem no mundo dos fenômenos para produzir o que deseja; a na 
natureza, na medida em que a ordem lógica segundo a qual se processa o 
curso dos fenômenos é o princípio da possibilidade da ação previsível, e por 
conseguinte da aquisição pela ideia do caráter de finalidade. (PINTO, 1979, 
p. 145). 

 Em suma, a finalidade mostra-se como propriedade da ideia, não existindo no 

plano dos fenômenos físicos; entretanto, a ideia não surge do nada, mas é o reflexo 

da realidade exterior, portanto, possui sua fundamentação na realidade objetiva. 

Dessa forma é que entendemos a dialética da finalidade.  

Para entender a finalidade da atividade humana é importante compreender a 

sua dialética com a necessidade dessa atividade. Se, por um lado, a necessidade se 

dá através do meio, por outro, a confirmação dessa ação sobre o ser humano só se 

dá na atividade do indivíduo sobre o meio, para atender às suas necessidades. Abreu 

(2018, p. 18) complementa, ainda, dizendo que "os objetos da necessidade do ser 

humano são externos a ele, mas também são internos, pois são objetos de sua 

necessidade". 

Álvaro Vieira Pinto destaca a importância do conceito de finalidade, no campo 

da epistemologia, pelo seu compromisso de tornar a ciência uma atividade social 

planejada e, dessa forma, revela que o fazer científico é motivado por decisões de 

grupos dominantes que, muitas vezes, só visam a apropriação dos benefíciodesses 

saberes produzidos. O autor acrescenta, ainda, que 

[...] a  ciência é intencional em duplo sentido: por ser uma das intenções da 
sociedade, no interesse de desenvolver o processo produtivo; e em segundo 
lugar porque decorre da qualidade distintiva da consciência do pesquisador, a 
sua intencionalidade, o fato de estar sempre dirigida para uma realidade que 
lhe é exterior. (PINTO, 1979, p. 147). 

A principal missão da educação humanizadora é levar a massa até o comando 

das produções científica, artística e culturais, para realizar seu projeto comum, que 

dirige suas finalidades ao bem coletivo. O autor acrescenta, ainda, que, “[...] a 
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ascensão histórica de uma comunidade nacional deverá medir-se pelo grau em que a 

parte mais numerosa da população se torna capaz de criar, de fazer a sua finalidade 

converter-se em finalidade dirigente geral” (PINTO, 1979, p. 149). 

A interação do ser humano com a ciência, ou com uma obra musical, pode 

promover um processo de humanização, mas é o trabalho educativo que pretende 

levar esse processo até uma relação consciente (ABREU, 2018). Nesse sentido, 

entendemos que o ensino de música na educação pode promover a internalização do 

conhecimento estético produzido pela humanidade em sua forma mais elevada, se 

considerarmos a música como uma objetivação genérica, para uma educação 

humanizadora.   

Em suma, a finalidade depende da processualidade entre o objeto e a própria 

finalidade. Essa processualidade constitui-se de ações/operações determinadas, 

nesta pesquisa, como meios, condições e instrumentos orientados aos objetivos/fins. 

A finalidade é posta à medida que esse conjunto de elementos se articula no interior 

da atividade.  

Em se tratando da música como atividade humana, teremos o seu ensino  como 

o objeto e, para entendermos a finalidade do ensino de música, no IF Baiano, se faz 

necessário apreender os meios pelos quais se dá a finalidade da organização do 

ensino de música no próprio instituto. 

3.2 A informalização das atividades musicais no IF Baiano 

Para afirmar a hipótese trazida de que, no contexto de regulamentação do 

ensino de música no IF Baiano, as atividades são informalizadas, comprometendo a 

finalidade da organização do ensino de música numa perspectiva de educação 

estética, confrontamos os dados da realidade empírica com os dados conjunturais de 

documentos norteadores do ensino, no IF Baiano, apresentando fatos organizados 

cronologicamente e nos apoiando em nosso referencial teórico. 

Partimos da visão conjuntural do processo voltado a formalizar esse ensino, 

desde a constituição da lei que obriga a inserção da música no currículo, em um plano 

mais geral, até plano institucional, em que se contextualiza o ensino de música, no 

âmbito do IF Baiano. 

Na sequência, discutimos a processualidade da finalidade da organização do 

ensino de música no IF Baiano, explicitando, no movimento histórico dos 

acontecimentos, os elementos lógicos, e demonstrando, por meio de análise, as 
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determinações que caracterizam a informalização desse ensino na instituição, através 

de dados.  

3.2.1 A conjuntura de formalização do ensino de música no IF Baiano  

No plano geral, um dos marcos legais para a inserção da música no ensino 

básico foi a promulgação da Lei n. 11.769/2008, que tornou obrigatório o ensino de 

música no componente curricular Artes, em todo o ensino básico. No dia 18 de agosto 

de 2008, passou a vigorar a Lei n. 11.769, que altera o parágrafo 6o do artigo 26 da 

Lei n. 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

determinando que “a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, no 

componente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 2008), referindo-se 

ao componente Arte. Também consta, em seu texto, a previsão de três anos letivos 

para o sistema de ensino se adaptar a tais exigências. Esse acontecimento 

configurou-se como uma conquista para a educação musical e o início de uma 

caminhada de muitos desafios. 

A partir das novas exigências da Lei n. 11.769/2008, cresceu a inserção de 

professores de música nas escolas e a oferta de novos concursos contemplando a 

vaga de professor de música, em todo o país. A educação musical ganhava espaço, 

apesar de tantos desafios em sua prática, no cotidiano escolar, e na compreensão de 

seus conceitos. A referida lei estabeleceu o período de três anos para a adequação 

dos estabelecimentos de ensino, findando o prazo no ano de 2011. 

Em 2 de maio de 2016, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei n.13.278, 

alterando mais uma vez o § 6o do artigo 26 da LDBEN, trazendo, em seu texto, a 

determinação de que “as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens 

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

sistema de ensino obteve mais cinco anos para se adequar às novas exigências, 

incluindo “a necessária e adequada formação dos respectivos professores em número 

suficiente para atuar na educação básica” (BRASIL, 2016).  

Meses depois da sanção da Lei n.13.278/2016, no IF Baiano, decidiu-se inserir 

o docente de música em seu quadro de vagas, por meio de concurso público para 

provimento de cargos de docente de ensinos básico, técnico e tecnológico - Edital n. 

70, de 31 de agosto de 2016, prevendo 13 vagas para professor de música, com 

regime de trabalho de 20 horas semanais, e colocando-se entre o mais amplo 

concurso para a área, em todo o Brasil.  
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Ao consultar os principais documentos de leis e normas orientadoras da 

educação básica, como a LDBEN, os PCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), o Referencial Curricular Nacional para o Ensino Infantil, verifica-se que há 

uma tentativa de orientação do ensino de música; entretanto, não  é suficiente para 

as escolas e os professores tomarem suas decisões de como efetivar essa prática, de 

maneira consciente, além da falta de políticas públicas educacionais direcionadas à 

consolidação do ensino de música nas escolas.  

A partir da necessidade de estabelecer diretrizes mais precisas, é editado o 

Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE)/ Câmara de Educação Básica 

(CEB) n. 12/2013, que conduz a resolução referente às Diretrizes para 

Operacionalização do Ensino de Música nas Escolas de Educação Básica, 

homologado pelo ministro da Educação no dia 5 de maio de 2016, com papel 

normativo. Essa resolução pretendeu nortear as instituições de ensino e os órgãos da 

educação básica para operacionalizar o ensino de música na educação básica, como 

trata o artigo 1o de seu Projeto de Resolução: 

Art. 1o Esta Resolução tem por finalidade orientar as escolas, as Secretarias 
de Educação, as instituições formadoras de profissionais e docentes de 
Música, o Ministério da Educação e os Conselhos de Educação para a 
operacionalização do ensino de Música na Educação Básica, conforme 
definido pela Lei n. 11.769/2008, em suas diversas etapas e modalidades. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016, grifo nosso). 

A Lei n. 11.769/2008, que obrigava a inserção da música como conteúdo do 

componente curricular artes, é a principal motivação desses acontecimentos, que se 

desatualizaram, entretanto, em curto período de tempo, pois, antes mesmo que fosse 

institucionalizado o ensino de música na escola, a lei que motivou tais processos 

deixou de vigorar, portanto, não produz mais seus efeitos, e foi substituída pela Lei n. 

13.278/2016, que prevê, sem exclusividade, a obrigatoriedade das diversas 

linguagens artísticas no componente artes. 

Após a entrada de quatorze docentes, no IF Baiano, por meio do Edital n. 

70/2016, todos foram convocados, pela direção, para uma reunião, no dia 8 de outubro 

de 2018, que marcou o primeiro encontro dos professores de música. Foi dado 

conhecimento que a presença dos docentes de música, no IF, foi motivada, 

inicialmente, pelo cumprimento da Lei n. 11.769/2008, que tornava obrigatório o 

ensino de música como conteúdo do componente curricular artes e pela experiência 

de algumas atividades musicais de extensão, que ocorreu em um dos Campi, trazendo 
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resultados positivos para o bem-estar da comunidade que registrava altos índices de 

crises emocionais.  

Na fala do pró-reitor de Ensino,  durante a reunião, evidenciou-se que a 

prioridade das ações dos professores de música seria a atuação com as atividades 

extracurriculares, por meio da criação de banda, orquestra, coral, banda fanfarra, com 

ensaios, ensino de instrumentos, entre outras ações. Entretanto, a proposta não 

estava prevista na antiga Normatização da Atividade Docente (NAD)4, documento de 

2013, aprovado pela Resolução do Conselho Superior/IF Baiano n. 24, que regia as 

atividades docentes no momento da reunião, prevendo o limite de carga horária de 

cada atividade (ensino-pesquisa-extensão).  

Esse documento impedia que o docente atuasse com maior carga horária nas 

atividades práticas de música, que aconteciam de maneira extracurricular, pois não 

considerava como ensino tais atividades, o que tornou evidente a necessidade de uma 

regularização, pois a maioria dos professores de música estava com carga horária em 

sala de aula muito baixa,  pois a música não constava no currículo dos cursos. Dessa 

forma, os docentes dedicavam a maior parte do tempo aos cursos de FIC, projetos de 

extensão e às demais atividades extracurriculares. 

A atual Regulamentação de Atividade Docente (RAD)5, que substituiu a antiga 

NAD, por meio da Resolução do Conselho Superior/IF Baiano n. 22/2019, ainda não 

prevê as atividades musicais como práticas de ensino, permanecendo a lacuna 

deixada pelos documentos anteriores. 

Assim, por meio da Portaria n.1.249, de 8 de agosto de 2019, foi instituída a 

Comissão de Elaboração de Propostas de Cursos de Música, composta por sete 

docentes de música da própria instituição. Como resultado do trabalho dessa 

comissão, foi produzido o Relatório Técnico Final, cujo objetivo foi apresentar 

informações que subsidiassem o estudo de demanda para montagem de cursos de 

música no IF Baiano. 

O documento aponta Alagoinhas e Serrinha como cidades promissoras para a 

 
4 Normatização da Atividade Docente do Instituto Federal Baiano (NAD). Salvador, 2013. Disponível 

em:<https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2017/07/17.-Normatiza%C3%A7%C3%A3o-
da-Atividade-Docente.pdf> Acessado em: 20 jun. 2022. 
5  Regulamentação da Atividade Docente do Instituto Federal Baiano (RAD). Salvador, 2019. Disponível 

em: <https://ifbaiano.edu.br/portal/ensino/wp-
content/uploads/sites/2/2020/03/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-da-Atividade-Docente-Aprovada-
pela-Resolu%C3%A7%C3%A3o-22_2019.pdf> Acessado em: 20 jun. 2022. 
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oferta de um curso de música. Tais cidades são carentes de formação profissional em 

música e possuem extensa atividade musical, por ser identificado, nesses territórios, 

um grande quantitativo de bandas de música, filarmônicas, corais, fanfarras, 

atividades musicais religiosas, organizadas por Organizações não Governamentais 

(ONGs), centros culturais e igrejas, além de aulas particulares de iniciativa privada. 

Por fim, o relatório traz, como propostas de ação, os seguintes pontos: 

(a) Iniciar a implantação de cursos técnicos em música priorizando os 
campi de Serrinha e Alagoinhas. 

(b) Mobilizar professores dos diversos campi para realização de 
estudos de demanda, tendo em vista a criação de cursos técnicos, 
graduação e pós-graduação em música.  

(c) Incentivar os docentes de música para criação de cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) como possibilidade oferta de 
ensino de música para a população dos territórios dos campi do IF 
Baiano. 

(d) Criação de Comissão para elaboração de Documento de 
Regulamentação de atividades docentes da área de música. 
(IFBAIANO, 2020, p. 11). 

A partir desse relatório, foi sugerida a inclusão de cursos de música nos estudos 

de demanda6 dos Campis Alagoinhas e Serrinha e a criação da comissão para 

elaborar a minuta para regulamentar o ensino de música do IF Baiano. 

A comissão, formada por docentes de música, decidiu continuar suas ações e, 

em 2020, iniciaram a elaboração do texto da Minuta de Regulamentação do Ensino 

de Música do IF Baiano, com a proposta de regulamentar a organização  da 

modalidade, tomando como base o documento aprovado em junho de 2019 para a 

área de Educação Física7.  

Citamos também a conjuntura de adequação curricular do ensino básico às 

mudanças provocadas pela BNCC, um documento normativo que dificulta a efetivação 

do ensino de música na educação básica nacional, em particular no ––IF Baiano, 

quando reduz a carga horária curricular do ensino de diversas disciplinas, inclusive 

artes, em que o conteúdo não só de música, mas de todas as linguagens artísticas, 

 
6 Para melhor esclarecimento, o estudo de demanda é uma fase importante do processo de ampliação 

e consolidação do IF Baiano. Através de consulta às comunidades interna e externa, é possível 
identificar cursos que respondam da melhor maneira às necessidades do território onde o instituto se 
situa. O estudo de demanda está previsto na Resolução n. 48, de 17 de dezembro de 2014. 
7 O documento em questão é  resultado do movimento de discussões da área da educação física do IF 

Baiano, que aprovou, por meio da Resolução n. 38, de 12 de junho de 2019, a Regulamentação da 
Política de Educação Física e Esportes do IF Baiano. Portanto, tornou-se um documento base e 
condutor na luta pela regulamentação das atividades do ensino de música. 
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está inserido, impossibilitando a prática pedagógica de uma educação musical efetiva, 

nesse componente curricular, bem como a promoção do conhecimento artístico de 

maneira geral.  

Esse documento traz elementos de contradição, e, por esse motivo, é recebido 

com bastante crítica, ao se aproximar de um ensino de currículo fragmentado, 

baseado em competências e habilidades, voltado à qualificação profissional para o 

mercado de trabalho e com a falsa liberdade de escolha do currículo pelos alunos. 

Proposta distante da visão de educação omnilateral aqui defendida. Tais contradições 

da BNCC, serão melhor discutidas adiante.  

Outro documento em destaque é a mais recente Resolução CNE/CP n. 1, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 5 de janeiro de 2021, que define as 

DCNs Gerais para a Educação Profissional e a Tecnológica. O documento foi recebido 

com bastante crítica, o que desencadeou a escrita de uma nota de repúdio8 pelo 

Grupo de Trabalho (GT) 09 – Trabalho e Educação, da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), por utilizar em seu texto conceitos 

antagônicos como “trabalho como princípio educativo”; “pesquisa como princípio 

pedagógico”; “formação humana integral”; “integração entre trabalho”, promovendo o 

pensamento neoliberal e ultraconservador. 

 Constam críticas contundentes, que refutam veementemente o documento 

como um todo. Destaca-se como uma das principais críticas a fragmentação da etapa 

final da educação básica e a redução da carga horária relativa à formação geral do 

currículo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio que será dedicada à BNCC, 

estabelecendo o limite máximo de carga horária em 1.800 horas, e reduzindo o acesso 

dos estudantes ao conhecimento. 

Em junho de 2021, foi tornado público o documento Relatório Final do estudo 

de demanda para criação de novos cursos, no IF Baiano - Campus Alagoinhas9, que, 

apesar de ter sido indicado pelo Relatório Técnico da comissão de elaboração de 

propostas de cursos de música, em portaria da inserção de curso de música em seu 

 
8 Nota de repúdio às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional e Tecnológica 

(DCNEPT - Resolução CNE/CP n. 01-2021). Disponível em: <https://anped.org.br/news/nota-de-
repudio-novas-diretrizes-curriculares-nacionais-para-educacao-profissional-e> Acesso em: 1o fev. 
2021. 
9 Relatório Final do Estudo de Demanda para criação de novos cursos - Campus Alagoinhas no IF 

Baiano. Salvador, 2021. Disponível em: 
<https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/files/2021/08/Relatorio-do-estudo-de-damanda.pdf> 
Acesso em: 20 jun. 2022. 
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estudo de demanda, não previu essa modalidade em sua pesquisa.  

No mesmo ano, foi divulgado o Relatório Final de pesquisa de demanda do 

Campus Serrinha10. Atendendo à indicação do Relatório Técnico, o novo documento 

incluiu, na pesquisa, a proposta de cursos de música e obteve resultados positivos da 

comunidade de seu território. 

A primeira fase do estudo de demanda foi realizada internamente, com os 

servidores do Campus, e constou apenas uma indicação de curso técnico integrado 

de música, uma indicação para curso técnico subsequente de música, e duas 

indicações para curso de licenciatura em artes. 

Na segunda fase, foi realizada  pesquisa externa. Tratando das indicações de 

cursos de música, nesta fase, constatamos um número significativo de respostas com 

interesse no estudo de música, na modalidade curso técnico subsequente. Ficando 

em quinto lugar entre os cursos mais indicados dessa modalidade. 

Apesar de a pesquisa interna indicar a música na modalidade de curso de 

licenciatura, o questionário da pesquisa externa abrangeu a área de Artes, o que, para 

nós, torna a pesquisa imprecisa,  visto que as artes são estabelecidas em linguagens 

distintas e um curso superior em artes, numa visão polivalente, desqualifica a 

competência do conhecimento artístico em suas múltiplas áreas. Entretanto, os 

resultados da pesquisa foram significativos, demonstrando grande interesse da 

população pelo estudo das artes, ranqueando em quinto lugar nas indicações dos 

cursos de licenciatura. 

Notamos que a música foi excluída da pesquisa externa, na indicação da 

modalidade de curso técnico integrado, na primeira fase do estudo de demanda, que 

aconteceu com a comunidade interna do Campus Serrinha. Dessa forma, não 

obtivemos nenhum resultado nessa modalidade. 

Por fim, na sugestão de outros cursos não previstos, no formulário de pesquisa, 

a música é indicada para a modalidade cursos de licenciatura. 

Os dados desse estudo de demanda foram decisivos para a área de música, 

no IF Baiano, visto que, apesar das imprecisões e imprevisões, pode subsidiar a 

inserção do Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Instrumento Musical do 

 
10 Relatório Final do Estudo de Demanda para criação de novos cursos - Campus Serrinha no IF 

Baiano. Salvador, 2021. Disponível em: 
<https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/serrinha/files/2021/03/Relatorio-Final-do-Estudo-de-
Demanda.pdf> Acessado em: 20 jun. 2022. 
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Campus Serrinha. 

Ainda em 2021, foi concluído o texto da Minuta de Regulamentação do Ensino 

de Música do IF Baiano, que, no tempo em que estou escrevendo este documento, 

ainda não foi aprovado pelo Conselho Superior do IF Baiano (Consup), mas poderá 

sê-lo a qualquer momento. Nele constam os elementos textuais: disposições 

preliminares; diretrizes; finalidades; turmas das Atividades de Educação Musical; 

organização administrativa; e disposições gerais; divididos em 26 artigos que norteiam 

as políticas do ensino de música no IF Baiano objetivando, dentre outras decisões, 

regulamentar as Atividades de Educação Musical (AEMs) e reconhecê-las como carga 

horária de aula; inserir a música nos currículos dos cursos ofertados pelo instituto; 

implantar cursos de música nos níveis médio, superior e nas modalidades presencial 

e EaD; e apoiar as atividades de pesquisa e extensão vinculadas à área de música.  

O documento foi ponto de pauta da VI Reunião Ordinária do Consup, realizada 

no mês de dezembro de 2021, porém, não aconteceu, por motivo de ausências da 

relatora responsável pela pauta e da relatora substituta, sem justificativa de ambas.  

No momento em que escrevo, o curso técnico de instrumento musical abre 

processo seletivo para ingresso da primeira turma. O projeto pedagógico do Curso 

Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Instrumento Musical do Campus Serrinha 

foi finalizado em 2021 e aprovada a sua oferta na I Reunião Ordinária do Consup, que 

ocorreu em fevereiro de 2022. 

 Nessa mesma reunião, estava em pauta a apreciação da Minuta de 

Regulamentação do Ensino de Música no IF Baiano, em que, por indicação da relatora 

da pauta, e apoio dos demais membros do conselho, foi votada a devolução do 

processo à comissão de elaboração da minuta, para  atendimento de exigências 

burocráticas consideradas pertinentes para o encaminhamento do processo ao 

conselho superior.  

De modo geral, é notória a necessidade de orientações precisas e específicas 

para o ensino das modalidades artísticas, especificamente o ensino de música, a 

julgar pelas imprecisões e contradições previstas na legislação nacional vigente e na 

falta de documento regulamentador, no contexto do IF Baiano. Porém, como a base 

legal é um dos elementos primordiais para a organização do ensino, justificamos toda 

a discussão feita nesta seção, para, então, dialogar a partir de sínteses mais precisas 

sobre o movimento dialético entre o conteúdo dos documentos legais e a realidade no 
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cotidiano do IF Baiano, evidenciando a finalidade da organização do ensino de música 

a partir de sua processualidade, que compreende os meios (objetivo, condições e 

instrumentos) desse processo. 

Todos esses dados de base legal revelam as nuances das diversas 

intencionalidades dos grupos dirigentes em inserir ou não o ensino de música na 

educação básica. A falta das orientações legais de como deve ser inserida a música, 

na educação básica, deixa a cargo dos Campi essa organização, que, por vezes, 

contempla o ensino de música de maneira superficial, tomando-a apenas como uma 

atividade para o entretenimento da comunidade educacional.  

Numa conjuntura de regulamentação do ensino de música no IF Baiano, há um 

conjunto de elementos que não são cumpridos e que vão caracterizar a informalização 

desse ensino. Discutiremos, nas seções seguintes, a respeito desses elementos que 

são evidenciados na prática do cotidiano do IF Baiano, entendendo os aspectos que 

contribuem ou não para a efetivação da música na EPT do IF Baiano. 

3.2.2 IF Baiano e o ensino de música: uma relação controversa  

 Para Abreu (2018), segundo a teoria marxista, a necessidade é sempre 

analisada em dialética com a finalidade da ação humana. Dessa forma, discutiremos 

as evidências de como é reconhecida a música no IF Baiano, para compreender o que 

move a música e quais as necessidades de ser inserida no ensino dessa instituição 

tão importante para a educação pública. Para isso, tomamos os documentos 

orientadores que se referem ao ensino de música e as entrevistas realizadas em 

diálogo com nossa experiência docente na instituição para precisar as motivações do 

ensino de música. 

Além da falta de documentos que discutam a organização do ensino de música 

no IF Baiano, também, percebeu-se que são poucas as indicações da perspectiva de 

ensino de música defendida e seu papel na instituição, de maneira clara. Apesar de 

existir, em processo de aprovação, um documento que pretende regulamentar o 

ensino de música no IF Baiano, não se discute, em seu texto, uma perspectiva de 

educação omnilateral, como base da organização das atividades pedagógicas e de 

seus objetivos. 

Tratando-se da realidade de fato, a motivação da música, no IF Baiano, parte, 

inicialmente, da experiência exitosa de atividades extraclasse, em determinado 

Campus, e do cumprimento da legalidade que obrigava a oferta da música como 
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conteúdo no componente curricular Artes, por meio da antiga Lei  n. 11.679/2008, o 

que evidencia duas concepções distintas de ensino de música: na primeira, o ensino 

tem como objetivo proporcionar experiências práticas do fazer musical através do 

ensino de instrumento musical ou canto, de forma não curricular, tendenciadas apenas 

ao seu caráter de lazer e entretenimento; na segunda, trata-se do conhecimento 

musical mais amplo a ser formalizado no currículo, por sua contribuição para a 

formação humana dos indivíduos, através do conhecimento sistematizado da música.  

Por não haver um componente curricular específico, nos currículos dos cursos, 

a música é inserida no IF Baiano por meio de atividades informalizadas, com 

atividades extracurriculares, mesmo tendo como justificativa a sua base legal, que 

insere a música no currículo da educação básica.  

Em momento de leitura dos documentos, identificamos um único documento 

que se propõe a definir uma visão pedagógica de ensino de música, o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Instrumento Musical do Campus Serrinha, 

que defende uma abordagem de educação omnilateral, emancipadora, pautada na 

articulação do conhecimento musical com a formação humana para o trabalho, 

superando “[...] a compreensão da educação profissional e tecnológica como 

instrumentalização de pessoas para atender as demandas do mercado” (IFBAIANO, 

2021, p. 20) e traz sua matriz curricular “[...] integrada às identidades culturais do 

território, como forma de promover a diversidade, valorizar as produções artísticas 

locais e proporcionar conhecimento para o desenvolvimento regional sustentável" 

(IFBAIANO, 2021, p. 8). 

Esse é o viés da educação que acreditamos ser ideal, humanizador e libertador, 

e a música, como objetivação genérica, traz a possibilidade de articular o 

conhecimento no currículo, por contribuir para a formação integral do indivíduo. 

A ideia de ensino integral, aqui defendida, não é de constituir uma simples 

formação básica atrelada à educação musical profissionalizante, tão pouco de dar 

continuidade à educação bancária separando as ciências, mas, sim, articular as duas 

formações, de uma forma que não sejam vistas separadamente e sim de forma 

unitária. O caminho para essa visão necessita da junção entre trabalho, cultura e 

ciência. Somente dessa maneira obtém-se um ensino integrado, desprendendo-se de 

uma simples formação para o mercado de trabalho e evidenciando os valores éticos, 
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científicos, políticos, e os conteúdos históricos, desenvolvendo-os a partir da 

valorização social das pessoas. 

Assim, a relação controversa entre o IF Baiano e o ensino de música se 

intensifica, quando observados os dados da realidade.  Percebe-se que há um 

entendimento antagônico da visão da educação estética sobre as práticas musicais, 

no interior do IF Baiano, por parte dos vários níveis de gestão da instituição e de 

grande parte dos servidores e que nem sempre as atividades musicais recebem o 

apoio necessário para serem realizadas. Para o DOCENTE1, isso se dá porque 

Nossos campi eles são essencialmente oriundos das escolas agrotécnicas, 
então tem um público voltado para essas atividades rurais, agropecuárias 
muito fortes. A gente tem alguns Campus que têm essas características muito 
fortes, outros não, os mais novos principalmente [...] Mas, assim, as 
atividades culturais em geral, tanto esportivas quanto artísticas, elas são 
ainda um campo muito rudimentar, digamos assim, um campo que precisa 
ser desbravado, que precisa ser explorado, que precisa ser demarcado, eu 
acho que a visão que eu tenho é essa mesmo, é de pessoas que estão 
desbravando no meio de uma floresta densa, com machado, com foice, com 
ferramentas cortantes, para poder demarcar esse espaço que não vai ser 
agora, não vai ser para a curto prazo, mas que com a persistência, com a 
paciência e com o trabalho necessário a gente vai conseguir marcar um bom 
território nesse instituto. (Entrevista com o DOCENTE1, participante da 
pesquisa no dia 13 de julho de 2022). 

O fato de a maioria dos Campi do IF Baiano serem oriundos das antigas escolas 

agrotécnicas, contribui para que o pensamento tecnicista, herança da educação 

tradicional, prevaleça ante a perspectiva de uma pedagogia histórico-crítica, a saber, 

uma concepção de educação para a formação integral do indivíduo em que se 

reconhece o ensino estético por meio das diversas linguagens artísticas, não só nas 

atividades extracurriculares, mas, também, na previsão desse conhecimento no 

próprio currículo, entendendo a importância da arte produzida pela humanidade em 

todo seu desenvolvimento social. 

O DOCENTE2 traz a seguinte fala: Julgo que estamos numa instituição com 

uma visão extremamente agrária, e boa parte dos colegas veem a música bem como 

a presença de professores especialistas em música como um desperdício. O mesmo 

docente acredita que o IF Baiano não aproveita todo o potencial do ensino de música 

e acrescenta: [...] que é preciso tornar esta uma ação corajosamente institucional, 

enraizada tanto no currículo como no cotidiano do Campus. (Entrevista com o 

DOCENTE2, participante da pesquisa no dia 13 de julho de 2022). 

As falas que seguem mostram um pouco da visão dos docentes de música em 

relação ao entendimento dos demais servidores e das gestões sobre a oferta da 
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música no Instituto e reforçam a importância de se pensar sobre a organização do 

ensino de música: 

Fala 1 (DOCENTE3): Você tem que dizer para o professor que arte e música são 
importantes.  
 
Fala 2 (DOCENTE1): Já vi casos, por exemplo, no período que a gente estava na 
montagem do currículo, eu já ouvi de alguns professores, de alguns especificamente, 
não foram vários, foram pouquíssimos, questionando se realmente era necessário 
música ser uma disciplina obrigatória [...].  
 
Fala 3 (DOCENTE2): A impressão que eu tive na minha jornada, é que a música só é 
lembrada para os eventos cívicos e recreativos. 
 
Fala 4 (DOCENTE3): Embora seja burocrático, a gente vê que não tem o empenho da 
gestão e dos colegas. 

Outra queixa comum, entre os docentes de música, é o fato de serem tratados 

como músicos profissionais para eventos cívicos e recreativos da Instituição. Muitas 

vezes, são chamados para tocar ou criar um grupo musical para apresentações 

musicais em reuniões; palestras; abertura de semestres; eventos acadêmicos; datas 

comemorativas; momentos de refeição; etc., enquanto nos perguntamos: Afinal, para 

que serve a música no IF Baiano? 

A música no IF Baiano não tem sido explorada em todo seu potencial e à 

medida que é inserida na instituição, prevendo uma orientação legal e experiências 

positivas com atividades musicais, a finalidade de sua organização se estabelece por 

meio da informalização das atividades musicais, reduzindo esse conhecimento 

apenas ao seu potencial promotor do entretenimento. Tais finalidades se aproximam 

muito mais da visão hegemônica regida pelo capitalismo, totalmente contrária à que 

defendemos como humanizadora. 

Estamos diante de uma conjuntura governamental nacional que corrobora para 

que todo esse movimento contrário ocorra dentro do IF Baiano. Todos os ataques que 

a educação pública sofreu e sofre, como: grandes cortes orçamentários e reformas 

curriculares; desrespeito à autonomia das instituições de educação; e tentativa de 

desmonte da educação superior pública, entre outros; apenas reforçam a 

implementação de um plano neoliberal das forças hegemônicas. 

Também revelam uma instituição fragilizada, em seus princípios e ideais, que 

não questiona os diversos ataques à educação pública federal, que contribuem para 

a promoção de uma educação fragmentada, nos moldes da educação bancária. 

Enquanto se fala de educação omnilateral, nos diversos documentos normativos da 

instituição, o que se vê, na realidade, caminha para um objetivo inverso.  
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À medida que se formaliza o ensino de música, no IF Baiano, percebe-se uma 

finalidade difusa de como a música se organiza, e se mistura, entre cumprir uma 

exigência legal e promover práticas musicais extracurriculares, no interior da 

Instituição. Dessa informalização das atividades musicais, surge um novo 

direcionamento, orientado a uma finalidade da organização do ensino de música, que 

se opõe à visão de educação estética, que trazemos neste trabalho, e dirige-se a uma 

visão superficial da capacidade formativa da música, que enfatiza a prática de 

atividades para o entretenimento e lazer dos discentes, servidores e comunidade 

externa.  

Essas finalidades não acontecem por acaso e nem são escolhidas 

aleatoriamente. De acordo com Álvaro Vieira Pinto (1979), a finalidade parte de um 

pensamento de um indivíduo, ou de um grupo social, que pressupõe intenções e 

desejos particulares em favor de grupos dominantes, por isso, a finalidade da 

organização do ensino de música é de responsabilidade da Instituição, em seus 

diversos níveis, abarcando gestores, docentes, servidores técnicos, entre outros, que 

planejam e executam as ações. Isso indica também qual é o viés político hegemônico 

a que a educação pública do IF Baiano está submetida e como está distanciado da 

formação omnilateral nessas condições.  

Assim, para que a finalidade da organização do ensino de música aponte para 

uma visão de educação libertadora, faz-se necessário entender o seu real papel como 

prática humana rica em acumulações de conhecimentos que humanizam, mas que, a 

depender de sua finalidade, podem facilmente cumprir um papel alienador, na 

educação escolar, limitando a elevação da vida às máximas possibilidades do gênero 

humano. 

3.2.3 A precarização do ensino de música no IF Baiano 

Dedicamos, este momento, à discussão de como o ensino de música se 

precariza, com a informalização de suas atividades, apreendendo os dados do 

contexto estrutural referente aos meios (objetivos, condições e instrumentos) em que 

se dá o processo da finalidade da organização do ensino de música no IF Baiano. 

Para apreender os objetivos/fins desse ensino, nos apropriamos do que é 

previsto nos documentos normativos, em confronto com o que se revela na realidade 

do cotidiano docente, por meio das falas dos docentes entrevistados, a fim de detectar 
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como, efetivamente, ocorrem as atividades de ensino musical em direção à sua 

finalidade.  

Iniciamos pelo que consta nos documentos do IF Baiano referentes à música. 

Vejamos o que traz o capítulo 3 do texto da Minuta de Regulamentação do Ensino de 

Música do IF Baiano11: 

Artigo 6o - A Política de Ensino de Música do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano tem por finalidade:  

I - Estabelecer programas, projetos e ações na área de Música, que 
contemplem o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, em articulação com outras 
linguagens artísticas, além de atender às demandas das políticas nacionais, 
estaduais e municipais para a atuação docente neste campo; 

 II - Estimular a participação de estudantes e servidores(as) em projetos, 
programas e eventos artísticos no âmbito de cada Campus, com a finalidade 
de promoção da cultura artística participativa e inclusiva, da sensibilização 
artística e da qualidade de vida da comunidade local; 

III - Compreender as AEMs como importante estratégia de acesso, 
permanência e êxito do(a) estudante no âmbito da Educação Profissional e 
Tecnológica; 

 IV - Assegurar a participação dos(as) docentes da área de Música em cursos 
de qualificação e/ou formação continuada, garantindo o desenvolvimento de 
políticas de incentivo à Arte;  

V - Desenvolver ações de forma sistemática e regular, visando ao 
fortalecimento da identidade local e regional por meio de atividades artísticas 
e culturais nos Campi do IF Baiano;  

VI - Garantir o intercâmbio sociocultural e artístico entre os campi e outras 
instituições. (IFBAIANO, 2021). 

O documento, apesar de ainda não ser oficial, traz alguns pontos importantes 

a serem garantidos em uma política de ensino de música que regulamente as 

atividades musicais em suas particularidades e determine as obrigações da instituição 

em subsidiar, estimular e estabelecer projetos, programas, e investimentos para que 

a música tenha êxito no âmbito do IF Baiano.   

O PPC do Curso Técnico de Instrumento Musical traz indicações de objetivos 

para o ensino de música traçados para o perfil do curso, mas direcionado à formação 

profissional dos indivíduos numa modalidade de curso técnico, subsequente ao ensino 

médio, que busca proporcionar aos estudantes vivências estéticas, científicas e 

empíricas, por meio da música, a fim de estimular o olhar sensível às questões sociais 

e políticas proporcionada por uma educação integral baseada em princípios 

 
11

 O processo de aprovação dessa Minuta de Regulamentação do Ensino de Música do IF Baiano ainda 

está em ajustes burocráticos para retornar à votação no Conselho Superior do IF Baiano. 
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humanitários. Reforça, ainda, em seu texto, uma ideia que defendemos como objetivo 

essencial para estabelecer a finalidade humanizadora do ensino de música: 

A construção de uma visão crítica sobre as práticas musicais na sociedade 
contemporânea, que envolve análise sociológica, política, antropológica e 
histórica são centrais para uma formação ampla e diversa de músicos. Nesse 
sentido, a busca pela compreensão sobre os diversos usos da Música - a 
exemplo da sua exploração em atividades de entretenimento, na indução de 
comportamento, nas relações de poder ou nas diversas formas de monopólio 
midiático - deve fazer parte da formação de instrumentistas que atuarão no 
mundo do trabalho. (IFBAIANO, 2021, p. 21). 

Mesmo sem conter  orientação geral das atividades pedagógicas de música 

para o currículo básico, o documento representa os primeiros movimentos de 

enfrentamento, do coletivo de docentes em música do IF Baiano, na implementação 

do primeiro curso técnico de música na Instituição. Não foi possível comparar a 

realidade prática do curso com o idealizado pelo documento, pois, no momento, o 

curso referido ainda se encontra em processo seletivo de ingresso da primeira turma. 

 Entretanto, a realidade que se revela, no dia a dia da Instituição, e se confirma 

nos diálogos em reuniões e entrevistas com docentes de música, é bem distante da 

perspectiva que prevê o ensino de música no IF Baiano em promoção de uma 

educação omnilateral. De acordo com o entrevistado DOCENTE2, a música ainda 

cumpre um papel secundário, na formação educacional, e, apesar do elevado número 

de docentes no instituto, não há um protagonismo que seja capaz de atender à 

potencialidade de seu ensino. A maioria das atividades são informalizadas, pela falta 

de regulamentação, visto não haver preocupação, por parte das gestões, com a sua 

finalidade e de que maneira a música tem contribuído para a formação dos discentes.  

 As atividades musicais são estabelecidas entre aulas de componente curricular 

obrigatório e/ou optativo, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e, em sua 

maioria, em atividades práticas extracurriculares não previstas em programa de 

cursos. A maior parte dessas atividades são práticas, voltadas ao ensino do 

instrumento/canto, formação de grupos musicais, ensaios, etc., e por mais que o 

docente promova uma experiência estética e cultural em sua forma mais ampla, essas 

práticas, muitas vezes, estão descontextualizadas e se reduzem a meras atividades 

recreativas, que promovem a saúde, o lazer e a permanência dos estudantes, com 

tendências a um fazer informalizado, superficial e inconsistente, promovido por fatores 

políticos, estruturais, organizacionais, conjunturais, etc., que interferem no ato 

educativo.  
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Mesmo quando oficializadas por meio de projetos de extensão, ou curso FIC, 

tais atividades se informalizam em suas práticas mediante a falta de regulamentação; 

falta de espaço físico adequado; indisponibilidade de tempo livre para os discentes 

participarem das atividades; falta de instrumentos musicais e equipamentos gerais; 

impedimentos decorrentes do regime parcial de trabalho dos docentes; falta de apoio 

da instituição para realização das atividades; desconhecimento do real papel 

transformador da música; entre outras implicações.  

Evidencia-se, assim, a falta de um planejamento institucional, no IF Baiano, que 

preveja o potencial superior da música em seus papeis social e educativo, e a 

reconheça como atividade humana fundamental para as relações entre o ser humano 

e o mundo. Como defende Abreu (2018, p. 31), quando diz que 

A música surgiu e se desenvolveu porque é uma atividade específica no 
interior da totalidade da prática social. Em outras palavras, devemos 
considerar a música como uma necessidade histórica do processo de 
desenvolvimento do ser humano (grifo do original). 

Para alcançar a finalidade de uma prática educativa musical humanizadora, na 

educação profissional, não basta apenas tocar um instrumento ou vivenciar 

experiências do fazer musical, puramente pelo sentimento do fazer, sem momentos 

de reflexão crítica sobre essas atividades. Por isso, é necessário  garantir os espaços 

educativos formais para que seja posto em diálogo o conhecimento produzido pela 

música no desenvolvimento histórico da sociedade, atrelando esse conhecimento às 

atividades práticas musicais, de forma mais consciente.  

Para isso, é necessário oferecer as condições essenciais para o 

desenvolvimento da música como conteúdo da educação escolar, permitindo que 

contribua com todo o seu potencial na formação omnilateral dos sujeitos. Dessa forma, 

tornou-se crucial, no decorrer da pesquisa, investigar como tais meios são expressos 

no IF Baiano por meio dos documentos e demais dados da realidade. 

Atualmente, o principal documento orientador das atividades docentes, a RAD, 

foi aprovado pela Resolução n. 22, de 18 de março de 2019, no IF Baiano. Esse 

documento, apesar de ter sido construído após a entrada dos docentes de música no 

IF Baiano, não atende às necessidades pedagógicas do ensino de música e dos 

próprios docentes da área, que atuam com características diferenciadas, por terem 

baixa carga horária em componentes curriculares em seus campos de atuação. Tais 

fatores indicam a necessidade urgente de se organizar o ensino de música no instituto, 

assim como fizeram os profissionais da educação física e os de Atendimento 
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Educacional Especializado (AEE), que hoje possuem suas atividades 

regulamentadas, respeitando as especificidades de cada área.  

Questionados se o documento RAD atende às necessidades pedagógicas da 

disciplina música, as respostas dos docentes entrevistados são semelhantes e 

reforçam a necessidade de se pensar a organização do ensino de música direcionada 

a produzir uma finalidade que contemple a educação humanizadora. Algumas das 

respostas são apresentadas a seguir. 

[...] ela não atende não, tanto que a gente está com esse processo de 

proposta da regulamentação exatamente porque a RAD não permite que as 

nossas aulas, os projetos de ensino ligados a aprendizagem de um 

instrumento musical de canto, elas não sejam consideradas como hora aula, 

hora aula do professor, embora esteja acontecendo ali atividades ligadas ao 

ensino aprendizagem, então é uma coisa que acaba sendo meio que 

clandestina ou secularizada pela RAD. E a gente está neste processo 

exatamente para poder regularizar essas ações, assim como os professores 

de Educação Física e os AEEs [Atendimento Educacional Especializado] em 

suas particularidades.  (Entrevista com o DOCENTE1, participante da 

pesquisa no dia 13 de julho de 2022). 

De maneira alguma. Não contempla nem mesmo o componente Música, nem 
as necessidades dos professores de Música, que tem atuado com 
características diferenciadas, dado que a maioria possui baixa carga horária 
em componente curricular obrigatório na área de Música.  (Entrevista com o 
DOCENTE2, participante da pesquisa no dia 13 de julho de 2022). 

Está clara a referência à carência de documentos oficiais que orientem e 

garantam a inserção da música nos currículos dos cursos. Entretanto, o texto da 

Minuta de Regulamentação do Ensino de Música do IF Baiano, em seu primeiro 

capítulo, intitulado Das disposições preliminares, o artigo 2o, prevê: 

Artigo 2o - A Política do Ensino da Música do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano é constituída: 

I - Prioritariamente, pela inserção da Música nos currículos dos cursos 
ofertados nos Campi; 

II – Pelas Atividades de Educação Musical – AEMs, definidas neste 
documento; 

III – Pela Implantação de cursos de Música em Nível Médio e Ensino 
Superior, nas modalidades presencial e Educação a Distância - EaD; 

IV - Por atividades de Pesquisa e Extensão vinculadas à área de Música; 
(IFBAIANO, 2021, p. 5, grifos nossos). 

O documento busca garantir os espaços comuns a todo e qualquer 

conhecimento previsto como componente curricular do IF Baiano, articulando o 

ensino, a pesquisa e a extensão com a música. Reconhece seu papel educativo, 

inserindo-a nos currículos dos cursos e propõe as Atividades de Educação Musical 
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(AEMs), previstas como: a) Modalidade Conjunto ou Banda; b) Modalidades Bandas 

de Sopro e Percussão; c) Modalidade Canto Coral; d) Modalidade Ensino de 

Instrumentos e Canto; e) Modalidade Ensino de Teoria e Percepção Musical; e f) 

Modalidade Musicalização. 

 Essa última modalidade surge da necessidade de solucionar o problema que 

afeta bastante a vida profissional do docente  da área na Instituição: a alta demanda 

de atividades extracurriculares de música, que não são reconhecidas como carga 

horária de ensino, como é o caso  dos ensaios de grupos musicais e aulas que não 

estão previstas no currículo dos cursos. Além disso, o documento pretende organizar 

as apresentações públicas dos grupos musicais dentro e fora da instituição, a fim de 

controlar as agendas de apresentações sem prejudicar ou desvirtuar o trabalho do 

docente. 

Para as  atividades específicas de música, é necessário o investimento mínimo 

em instrumentos musicais, equipamentos de sonorização, espaço acusticamente 

adequado, entre outras questões. Na atual conjuntura política nacional e crise 

econômica, os processos para aquisição de materiais se tornaram muito mais 

burocráticos e reduzidos. Alguns Campi não possuem o considerado mínimo para 

promover uma atividade musical prática. 

 Assim, para a manutenção financeira das políticas de ensino de música, do IF 

Baiano, o documento da minuta de regulamentação do ensino de música prevê, em 

seu artigo 20, verba específica do orçamento da instituição, definida anualmente, para 

subsidiar as ações, os projetos e programas relativos à música. Para isso, é 

necessário obter a aprovação desse documento, para então definir os caminhos para 

a efetivação dessas ações. 

Diante de todos os fatos que demonstraram, até o momento, um ensino de 

música não prioritário e informalizado, na Instituição, é curioso que um documento 

regulamentador desse ensino enfrente tantos percalços para ser aprovado. A 

Instituição revela contradições político-ideológicas em relação ao princípio de oferecer 

uma educação democrática e humanizadora.  

O IF Baiano é composto por quatorze campi e uma reitoria localizada na capital, 

Salvador. Atualmente, treze docentes atuam na área de música, atendendo apenas a 

doze campi, após o pedido de exoneração do cargo de um dos docentes. Vale 

ressaltar que outro fator dificultador da inserção da música e do professor, na cultura 
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do IF Baiano e no cotidiano da Instituição, é o regime de trabalho, previsto, desde o 

concurso, para um regime parcial de 20 horas semanais para a área de música.  

Esse regime, além de não oferecer boas condições econômicas para o docente 

se estabelecer nas cidades interioranas, onde se localizam os campi do IF Baiano, 

fragiliza o profissional, impedindo-os de participar com afinco das atividades do 

Instituto e realizar pesquisa e extensão, em suas áreas, por limitação de carga horária. 

Outro problema que se revela é a grande quantidade de trabalho administrativo, na 

Instituição, que o regime parcial de trabalho não comporta. 

A mudança de regime de trabalho12 é um processo burocrático e só se faz 

possível, entre outras exigências, com a comprovação de carga horária mínima de 

sala de aula, em componentes curriculares da área de formação, prevista para um 

regime de 40 horas com dedicação exclusiva, estabelecido em, no mínimo, 14 horas 

de sala de aula, pela Portaria Setec/MEC13 n. 983/2020 e pela Resolução Consup/If 

Baiano14 n. 22/2019. 

Quando perguntado aos entrevistados se eles consideram adequada a carga 

horária para as atividades de música no IF Baiano, todos consideraram que não é 

apropriada. Acompanhemos com detalhes as falas dos docentes: 

DOCENTE1: Hoje sim [em regime de quarenta horas], quando estava em 
vinte horas, não. Era um absurdo, é uma loucura. Eu, com vinte horas, eu 
passava três dias no Campus. Eu cheguei a, com vinte horas, dar quinze 
horas por semana, de aula, de sala de aula. Foi uma loucura mesmo, mas 
hoje em dia, eu considero o suficiente. 

 
DOCENTE2: Inadequada. As aulas de música possuem baixa carga horária 
o que, inclusive, tem dificultado o desenvolvimento profissional dos 
professores especialistas da área.  
 
DOCENTE3: Não, é mínima e eu trabalho muito mais. É complicado dizer 
isso… o que implica. Tem questões, ilegalidade, mas hoje minha carga 
horária, embora a carga horária de aulas seja pequena, eu tenho que ampliar 
com cursos EaD,  tem um problema sério, uma instituição que a gente tem 
muita demanda de trabalho na parte administrativa, que é muito grande. 
Como a gente dá aula em vários cursos a contagem de reuniões é muito 
grande e isso não comporta na carga horária de 20h, para um DE [Regime 
de Dedicação Exclusiva], talvez até comporte.  Vinte horas ele trabalha 
próximo a carga horária de um DE. Uma diferença de quatro horas de aula 
[...]. 

 
12

 Até o presente momento, somente três docentes conseguiram a mudança de regime de trabalho 

para 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, porém, com a condição de assumir as disciplinas 
música e artes pela ausência do professor, na área, em seus respectivos Campi. 
13A Portaria Setec/MEC n. 983/2020 está disponível em: 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-983-2020-11-18.pdf. Acesso em: 20 jun. 2022. 
14 A Resolução Consup/IF Baiano n. 22/2020 está disponível em: <https://ifbaiano.edu.br/portal/wp-

content/uploads/2019/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-22-2019.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2022. 
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DOCENTE4: Obviamente, não. [...] por mais que a pessoa… ah, mas você 
tem que gerar demanda! Mais demanda do que a gente gera? Se a gente 
fosse fazer tudo que tinha que fazer lá no Campus, a gente ficava a semana 
inteira. A gente tem que ter o nosso critério, né? se não a gente acaba 
adoecendo, trabalhando  quarenta, cinquenta horas… sessenta, pra ganhar 
vinte.  

 A Portaria Setec/MEC n. 983/2020 exige que o docente com regime parcial de 

20 horas semanais, tenha, no mínimo, 10 horas de sala de aula; por esse motivo, os 

docentes de música têm que lecionar em componentes curriculares, como 

metodologia científica, projeto integrador, entre outros, para complementar a carga 

horária mínima exigida, por ainda não haver uma política estabelecida para a 

obrigatoriedade do ensino de música nos currículos do ensino médio.  

As aulas de música possuem baixa carga horária, o que tem dificultado o 

desenvolvimento profissional dos docentes especialistas na área. Isso nos leva a 

questionar: Por que a música não está garantida em todos os cursos técnicos 

integrados ao ensino médio? Por que, mesmo com o docente da área disponível e 

estando prevista na lei a inserção da música no ensino básico, alguns Campi não a 

tem como conteúdo obrigatório nos currículos dos cursos integrados ao ensino médio? 

Os desafios para inserção da música na educação escolar não são inéditos, nem 

exclusivos do IF Baiano. A forma como a música se posiciona e produz a sua 

finalidade, em nossa sociedade, regida pelo sistema capitalista, reflete-se na maneira 

como o ensino de música é organizado na educação nacional.  

Os autores Pietrobon; Manzke (2021) apresentaram uma pesquisa 

exploratória, nos anais da Associação Brasileira de Educação Musical (Abem), de 

2009 a 2019, a fim de compreender os impactos das Leis n. 11.769/2008 e 

13.278/2016, na educação básica. Tais leis indicam a obrigatoriedade do ensino dos 

conteúdos da disciplina Artes nas escolas. 

 A pesquisa revela que tais leis causam poucos impactos, na realidade escolar 

brasileira, no que diz respeito à inserção da música nas escolas. A maior parte dos 

artigos escritos relata o não cumprimento das leis, evidenciando problemas como: a 

falta de estrutura escolar; a falta de professores com formação específica em música 

para lecionar; a ambiguidade nas interpretações das leis; a desarticulação entre as 

instituições de educação; a baixa carga horária de ensino de música nos currículos 

escolares; e o retorno do ensino polivalente incentivado pelo que determina a Lei n. 

13.278/2016. 
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Dentre os trabalhos que constam no levantamento bibliográfico apresentado no 

início deste texto, Silveira (2016); Muniz (2017); Fernandes (2017); Martinoff (2017); 

Pupin (2014); Azevêdo (2013); Teixeira (2017); Almeida (2017); Façanha (2017); 

Couto (2014); Figueiredo (2017); Trajano (2016); Lautério (2019); Maria Nayagam 

(2013); Casagrande (2019); Faccio (2017);  identificam, em suas pesquisas, 

problemas na organização do ensino de música referentes à precarização dos 

espaços; a secundarização do ensino de música; a falta de orientações precisas para 

inserção da música na escola; inadequações de carga horária curricular; falta de 

material didático e material de apoio; e formação docente precária. nossa constatação 

mostra a precarização do ensino de música em nível nacional e como isso se reflete 

na prática educativa do IF Baiano. 

Mesmo diante de tantos desafios a serem superados, a música está presente 

no IF Baiano em diversos meios, talvez não nas condições ideais, mas ganhando 

espaço à medida que os enfrentamentos vão sendo realizados.  

As atividades musicais no IF Baiano são realizadas em forma de cursos de FIC; 

projetos de extensão; ensino de instrumento musical; criação de grupos musicais; 

ensaios; disciplinas optativas; e, em alguns Campi, em formato de disciplina 

obrigatória, no eixo diversificado instituído pela BNCC. Como novidade, está se 

iniciando o primeiro Curso Técnico de Instrumento Musical, no Campus Serrinha, e 

em processo de estudo de demanda, de outro curso técnico em instrumento musical, 

no Campus Senhor do Bonfim e uma especialização em música na modalidade EaD. 

Anualmente, acontece o Festival de Arte e Música do IF Baiano (Famif), 

organizado pela Pró-reitoria de Extensão (Proex), durante o qual se promove a arte 

através da disputa de apresentações artísticas em diversas linguagens, como um 

show de talentos. Participam da seleção discentes ingressos e egressos e servidores, 

em seus respectivos Campi, para, em seguida, disputarem a final intercampi, em 

Salvador. Uma iniciativa da instituição de fomentar a arte, cultura e o entretenimento 

para toda a comunidade do IF Baiano. 

 Entretanto, apontamos algumas críticas quanto à forma como o evento é 

organizado. O festival é planejado sem consulta aos docentes de artes e música, que 

são obrigados a participar apenas da comissão de realização, em seus campi, com 

formatos, finalidades e regras preestabelecidos em editais internos já publicados. O 

fato nos provoca a questionar: Como um ato de valorização das práticas artísticas 
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deixa de fora os principais representantes da instituição? Mais uma vez a música é 

tomada com fins de entretenimento, fortalecendo ainda mais a visão inferiorizada a 

respeito da música e sua finalidade no IF Baiano.  

Contudo, cada docente enfrenta uma realidade distinta e nem sempre recebe 

apoio da gestão e dos demais companheiros servidores, para que as ações da área 

da música tenham êxito no IF Baiano. Alguns Campi, como Senhor do Bonfim, 

Guanambi, Itaberaba, Bom Jesus da Lapa, Uruçuca e Governador Mangabeira, 

optaram por excluir a música do currículo dos cursos técnicos integrados, prevista no 

eixo diversificado obrigatório, no modelo que foi dado pela Minuta das Orientações 

Pedagógicas sobre a Reformulação Curricular dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (EPTNM), à luz da Reforma do Ensino Médio, demonstrando, 

com isso, que a música não é considerada importante para a formação dos discentes, 

a ponto de estar prevista como uma disciplina obrigatória no currículo básico. Um dos 

docentes de música entrevistados indica, em sua fala, que a sua opinião não foi 

consultada, a respeito desse momento de reforma curricular em seu Campus. 

Sinceramente, eu… essas discussões aconteceram sem a minha presença, 
sem a minha solicitação, sabe?. Porque chegou para mim. Não veio uma 
coisa que: “vamos discutir isso. Sobre o que você acha da música ta no eixo 
diversificado ou na eletiva, vamos colocar ela aonde”, então, não teve diálogo. 
Mas isso foi na gestão anterior [...] (Entrevista com o DOCENTE4, 
participante da pesquisa no dia 13 de julho de 2022). 

Para entender o processo de finalidade da organização do ensino de música 

referente à conjuntura dessas adaptações curriculares e os efeitos causados por elas, 

é que contextualizamos  a Minuta das Orientações Pedagógicas sobre a 

Reformulação Curricular dos Cursos da EPTNM, documento do IF Baiano criado para 

orientar os seus Campi a atenderem às determinações da Reforma do Ensino Médio 

e adequações curriculares, exigidas pela BNCC. A minuta traz a proposição de uma 

base comum curricular dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IF Baiano, 

mas ressalta a autonomia que cada Campus tem de adaptar o seu próprio currículo.   

O documento traz como uma das principais preocupações: 

[...] orientar a construção de um currículo mais flexível e com uma base 
comum formada pelas áreas de Linguagens e suas Tecnologias (Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e 
Química) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Filosofia, Geografia, 
História e Sociologia), com carga horária de 1.800 (mil e oitocentas) horas. 
(IFBAIANO, 2019, p. 9). 
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Para isso, foram propostas duas versões de matriz curricular. Na primeira,  

apenas a versão da BNCC, sem constar o eixo diversificado. Já a segunda proposta, 

feita pelo Grupo de Trabalho (GT), composto por diversos servidores da Instituição, 

com formação nas diversas áreas do conhecimento e representantes de vários 

setores institucionais, sugere a matriz da BNCC e a matriz curricular do núcleo 

diversificado integrador para componentes obrigatórios, como demonstrado nas 

Figuras 2 e 3. 

Figura 2 - Versão 1 da proposta de matriz curricular construída pela Minuta das Orientações 
Pedagógicas sobre a Reformulação Curricular dos Cursos da EPTNM 

 

Fonte: IF Baiano (2019, p. 11). 

 

Figura 3 - Versão 2 da proposta de matriz curricular construída pelo Grupo de Trabalho, 
formado por diversos servidores do IF Baiano

 
Fonte: IF Baiano (2019, p. 11). 
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A composição do novo currículo divide-se em dois eixos: um com a BNCC para 

toda a educação básica do país, e outro com o eixo obrigatório diversificado do 

currículo e os componentes curriculares eletivos, que são previstos como 

complemento da carga horária mínima dos cursos, de acordo com as 

regulamentações. O eixo diversificado torna o currículo flexível, por dar autonomia às 

instituições, para escolherem seus próprios componentes, de forma que atendam ao 

interesse da sua comunidade. 

Na proposta elaborada pelo GT, o componente curricular música está inserido 

no eixo diversificado integrador de caráter obrigatório. Foi dada, aos campi, a 

autonomia de escolherem a série em que estaria o componente.  

A finalidade dessa inclusão da música no currículo obrigatório é uma tentativa 

de minimizar a falta de carga horária dos docentes de música, oficializando o registro 

das atividades musicais realizadas extracurricularmente, que, até então, não podem 

entram no planejamento individual de trabalho por não serem previstas como 

atividades de ensino. Como consta no próprio documento: 

No eixo diversificado, a oferta dos componentes curriculares deve estar 
alinhada com a Formação Inicial e Continuada (FIC), com os projetos de 
pesquisa, com os projetos de extensão, com as aulas extras de Música e 
línguas e com as atividades esportivas, tendo em vista que os campi já 
oferecem essa formação diversificada e outras atividades 
extracurriculares que não são devidamente registradas no histórico 
escolar dos(as) estudantes, nem são registradas como atividades de 
ensino no planejamento e/ou no Relatório Individual de Trabalho dos(as) 
docentes. (IFBAIANO, 2019, p. 4, grifos nossos). 

Uma tentativa de inserção da música no currículo, totalmente descredibilizada 

por boa parte dos Campi que, apesar de ter o docente de música disponível e atuando 

com carga horária de sala de aula irregular15, realiza atividades musicais diversas, que 

não estão asseguradas pelos documentos normativos do Instituto, portanto, atividades 

informalizadas. Como mostra o documento de minuta, 

[...] alguns(mas) professores(as) lotados(as) nos campi do IF Baiano, devido 
à composição, à característica e à distribuição das cargas horárias dos 
componentes curriculares a eles(as) destinadas, possuem uma carga horária 
abaixo do mínimo estabelecido pela Regulamentação da Atividade Docente 
e têm que se desdobrar em atividades que, apesar de fazerem parte da 
formação dos(as) estudantes, não são valorizadas e/ou contabilizadas nos 
currículos formais, como é o caso dos(as) professores(as) de Arte, de Música, 
de Educação Física e de Espanhol. (IFBAIANO, 2019, p. 4). 

 
15

 De acordo com a Regulamentação de Atividade Docente (RAD) que prevê limites mínimos de hora em sala de 

aula. 
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Com autonomia, os Campi tomam decisões nas quais consideram atender à 

maioria e, em momentos decisivos como esse, de reforma curricular, de 

enfrentamento e luta por uma educação pública integral, humanizadora e crítica, os 

interesses são particularizados, não considerando as rupturas que podem causar na 

educação, que já se fragmenta e sofre desde os interesses particularizados dos 

gestores do nosso país. Essas questões são percebidas também na fala do 

DOCENTE3, quando comenta sobre a inserção da música na reforma do currículo do 

ensino médio: 

[...] currículo é campo de conflito. Isso é fato, isso tá dado aí… há esse 
entendimento amplo. Colocar a música no currículo é ir para um campo de 
disputa, né?, campo de disputa. A gente não vence essa disputa, porque a 
gente não é a maioria e não temos forças para poder dar conta disso. [...] Os 
alunos não têm aula de música no PPC e o professor de música não completa 
a carga horária de sala de aula por conta desse problema. Então, assim, os 
alunos pedem aula de música nos corredores do IF, eu não posso dar aula 
de música para eles porque não tem uma regulamentação e não está no PPC 
do curso. (Entrevista com o DOCENTE3, participante da pesquisa no dia 13 
de julho de 2022). 

O currículo é de fato um campo de conflitos e lutar em minoria pela inserção da 

música como um componente obrigatório é desbravar um território no qual os 

interesses particulares se confundem com os objetivos da educação. 

Por essa razão, a crítica ao documento oficial da BNCC apoia-se na forma 

como são atendidos os interesses particularizados de atores privados na escolha de 

um conhecimento básico comum a todos e como esses próprios atores convencem 

os demais representantes da comunidade a defenderem esse interesse como uma 

política pública nacional (MOTA, 2022). Rebecca Tarlau e Kathryn Moeller (2020, p. 

544) explicam como a BNCC se torna uma prática do consenso por filantropia: 

[...] argumentamos que esse processo acelerado de elaboração e aprovação 
de uma política pública resultou da prática do consenso por filantropia, 
quando recursos materiais, produção de conhecimento, poder da mídia e 
redes formais e informais são usados por fundações privadas para obter um 
consenso entre múltiplos atores sociais e institucionais em apoio a uma 
determinada política pública, a despeito de tensões significativas, 
transformando a política pública em questão numa iniciativa amplamente 
aceita. Baseado nas teorias de Antônio Gramsci (1971b) sobre relações 
Estado-sociedade civil, o conceito de consenso por filantropia demonstra 
como fundações filantrópicas tornaram-se atores contemporâneos 
importantes no estabelecimento de novos blocos hegemônicos na educação, 
em diferentes geografias. 

O currículo fragmentado ao estilo da educação bancária, criticada por Paulo 

Freire (1996), bem como a reestruturação da educação nos moldes capitalistas, que 

prepara o trabalhador para o mercado de trabalho, visam a atender unicamente aos 
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interesses empresariais. Por isso, a problemática está, além da promulgação da 

BNCC. Uma vez que as questões são antigas, a crítica à BNCC é por trazer 

controvérsias em seus interesses e motivações. Como documento orientador, possui 

falhas por insistir numa visão fragmentada do conhecimento e desenvolvimento 

humano, pautada na pedagogia de competências e, de acordo com Saviani (2013, p. 

437): 

A "pedagogia das competências” apresenta-se como outra face da 
“pedagogia do aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de 
comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma 
sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão 
garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando 
sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz etimológica 
dessa palavra, se encontram subjugados à “mão invisível do mercado”. 

A construção de um currículo que atenda às necessidades de uma sociedade 

moderna e que forme indivíduos que conheçam a si próprios, ao mundo, e que saibam 

discutir e conhecer os contextos social, econômico, cultural, seja por meio do trabalho, 

da ciência e cultura, é vista, por Frigotto (2005), como ferramenta capaz de  formar 

um sujeito em sua totalidade, de maneira integral, através da educação básica 

atrelada à educação profissional, sem dissociação e desarticulação entre ambas. 

Desse modo, o ensino integral é capaz de formar um sujeito que compreenda as 

tecnologias, técnicas, a ciência, porque está imbricada em cada ofício, devendo ser 

democrático. 

Apesar de toda a crítica à reforma curricular trazida pela BNCC sobre a sua 

constituição e suas finalidades políticas, há uma brecha para a inserção de disciplinas 

consideradas importantes, que não estavam previstas no antigo currículo e que agora 

podem fazer parte tanto do eixo diversificado integrador obrigatório quanto do eixo 

diversificado eletivo, como acontece no Campus Itapetinga, em que atuo como 

docente. 

 A música é mantida como sugere a minuta e está prevista para todos os 

segundos anos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, além de estar 

assegurada como disciplina eletiva em suas diversas modalidades de cursos. As 

disciplinas optativas de música atestam bastante aceitação, por parte dos discentes, 

e é uma das mais procuradas da grade curricular. No início do ano letivo de 2020, 

foram registradas 88 matrículas, em uma das disciplinas eletivas de música, somente 

nos primeiros anos de dois cursos técnicos integrados. O fato revela a alta demanda 

e  o desejo dos discentes pelo conhecimento musical. 
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Contudo, as realidades se diferenciam, quando o assunto é a BNCC e a 

inserção de música no IF Baiano, justamente pela falta de uma consolidação e 

conscientização da instituição quanto ao real papel da música para a formação 

humana e não haver um documento oficializado garantidor dessa inserção em seu 

currículo educacional. Em alguns campi, por se entender a necessidade e importância 

da área, prevê-se a música como obrigatória, no currículo, enquanto outros optam por 

deixar a música apenas como componente optativo. Todas essas evidências nos 

permitem questionar a finalidade da organização do atual ensino de música no IF 

Baiano e a quem interessa a constituição da música como saber, nessa instituição. 

Nas falas dos docentes, nota-se esse duplo entendimento a respeito das 

mudanças ocorridas com a BNCC, pois os entrevistados evidenciaram:    

DOCENTE1: Então, isso foi muito positivo. Porque quando, quando chegou 

no Campus que essa proposta foi discutida, proposta de Valença, muitas 

coisas caíram, algumas disciplinas tiveram sua carga ampliada, outros 

tiveram sua saída, mas, pelo menos a de música e de artes foi garantida, uma 

hora para a música e uma hora para a artes, obrigatório em todos os primeiros 

anos. 

DOCENTE2: No Campus Santa Inês, a BNCC abriu espaço para que a 
música fosse um componente curricular obrigatório, no eixo diversificado. Em 
Alagoinhas, também possibilitou que o componente música fosse inserido 
nos PPC dos cursos.  
 
DOCENTE3: [...] ela [a BNCC] impediu, praticamente, a inserção da música, 
porque houve uma redução de carga horária das áreas de arte e de 
linguagem, de maneira geral. Então, no momento que a gente chegou, que 
era para poder expandir, inserir o ensino de música, a BNCC veio de certa 
forma e bloqueou e nos restou uma carga horária mínima de uma hora 
semanal colocada na disciplina de quarenta horas naqueles campi que  
permitir, com muito sacrifício, com muito debate, com muita luta, travando 
batalha mesmo pra colocar  uma hora de carga horária nesses cursos, que 
não significa muita coisa, uma hora no curso de duração de três anos 
integrado ao ensino médio com a carga horária extensa de mais, meio que 
aniquilou a possibilidade de inserção da música. 
 
DOCENTE4: A BNCC não está atendendo de forma adequada. Acho que 
deveria ter uma discussão maior para poder atender todas as necessidades 
do país, e fazer um documento de uma forma só pra atender todo mundo, é 
perigoso. 

Todo esse processo democrático é fundamental, para os IFs, e preservá-lo é 

uma forma de luta pela autonomia dessas instituições, entendendo-as como uma 

conquista da classe trabalhadora. No entanto, não estamos livres de ataques para a 

derrubada dessa autonomia. Um exemplo desses embates na esfera política foi a 

tentativa de alterar o processo de escolha dos dirigentes das instituições federais de 

ensino por meio da Medida Provisória (MP) n. 914/2019, que dava ao presidente da 
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república o poder de homologar o resultado e instituía a lista tríplice para eleição de 

reitor.  

Essa MP confrontava diretamente a lei de criação dos institutos federais (Lei n. 

11.892/2008), que prevê o processo eleitoral de diretores-gerais e reitores na rede 

federal, por meio de voto direto e uninominal, sem lista tríplice. Essa foi, sem dúvida, 

uma tentativa de mudança que buscava claramente a efetivação de um plano de 

governo neoliberal, que não traz, em seus objetivos, a permanência de instituições e 

universidades autônomas e críticas. 

Entretanto, não nos esqueçamos que lutamos por uma educação libertadora, 

que promova a socialização do conhecimento em sua forma plena e, como afirma a 

autora Liliam Faria Porto Borges, 

O processo educativo é humanizador na medida em que permite que os seres 
humanos desenvolvam sua capacidade ontológica. Se o Homem é ser social, 
portanto, ao mesmo tempo, natureza e cultura, toda ampla dimensão não 
natural deve ser adquirida nas relações sociais. Assim, é possível inferir que 
o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto. Por 
conseguinte, pode-se entender que a educação é constitutiva do ser humano 
e a prática social passa a determinar a forma como a dimensão natural 
acontece. (BORGES, 2017, p. 118). 

Para Araújo e Frigotto (2015, p. 62), “o ensino integrado é proposição 

pedagógica que se compromete com a utopia de uma formação inteira” e pensar  

educação, nessa perspectiva, para esses autores, exige o rompimento com a 

“socialização de fragmentos da cultura sistematizada”, além de uma profunda crítica 

que compreende como “direito de todos o acesso a um processo formativo, que 

promova o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais”, 

rompendo, dessa forma, com o modelo educacional que limita o acesso ao 

conhecimento aos estudantes da classe trabalhadora, negligenciando a sua formação 

intelectual, política e sua autonomia. 

3.2.4 Percorrendo o caminho para a finalidade da organização do ensino de 
música no IF Baiano 

No capítulo três deste texto foi discutido o ensino de música na educação 

escolar para a formação humana, entendendo-a como objetivação genérica. 

Entretanto, entre o objeto, ensino de música, e a sua finalidade, há todo o processo 

de mediações que podem desviar o fim dessa ação e promover uma finalidade (no 

sentido ontológico) alienadora, por meio da música.  
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Para compreensão desses processos, trazemos à discussão o texto de Álvaro 

Vieira Pinto (1979), quando trata do conceito de finalidade e o caráter finalista do 

planejamento da ciência. O autor diz que a ciência, por mais que cumpra um papel 

social, não surge do nada e sempre estará relacionada à vontade de alguém ou grupos 

sociais dominantes, de interesses particularizados, que buscam atender aos seus 

propósitos, fixando os caminhos da produção científica.  

Desse modo, a inserção do ensino de música em uma instituição como o IF 

Baiano pode ser motivada por interesses distintos, sem a garantia de que a base 

ideológica seja a conquista de uma educação pública integral, autônoma e crítica, ou 

do ensino de música pautado em uma perspectiva de educação estética.   

Mediante esse embate é que surge a necessidade de entender qual é a 

finalidade do ensino de música no IF Baiano e a quem interessa a inserção da música 

no currículo da educação dessa Instituição. 

Para entender a processualidade do fenômeno estudado, a finalidade da 

organização do ensino de música no IF Baiano, é que observamos os elementos que 

mostram as relações conjunturais no interior da instituição e fora dela, que podem 

mudar as necessidades dessa atividade por influência de interesses particularizados 

e politizados de grupos dirigentes. 

Isso se evidencia quando observamos fatos, como a decisão de não incluir 

cursos de música na pesquisa sobre o estudo da demanda de determinado Campus, 

mesmo sendo uma das cidades indicadas pelo relatório técnico como promissora para 

se implementar cursos na área de música, tendo em vista as diversas atividades 

musicais difundidas na região.  

Outro fato é a não inclusão da música como componente obrigatório na reforma 

curricular, em alguns Campi, mesmo com todas as proposições e justificativas trazidas 

pelos estudos da minuta, responsável por orientar a reforma curricular no IF Baiano. 

Isso torna evidente que interesses particularizados podem se sobrepor à missão de 

oferecer um ensino público profissional humanizador.  

A aprovação de um documento que regulamente as atividades de ensino de 

música no IF Baiano também configura uma disputa de interesses, entretanto, é o 

melhor caminho para se institucionalizar o ensino de música democraticamente, bem 

como foram regulamentadas as atividades políticas de educação física e dos 

profissionais de AEEs, mesmo que seja negligenciado, como foi o caso de não estar 
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presente e nem se justificar a relatora nem a sua substituta responsável por levar ao 

Conselho Superior a discussão da minuta que regulamentaria as atividades de ensino 

de música na primeira reunião em que foi levada a pauta desse documento. 

 Demais fatores, como a falta de apoio por parte das gestões e colegas 

servidores; a baixa carga horária promovida pelo regime de trabalho dos docentes de 

música, os únicos docentes a trabalhar na instituição com regime parcial de 20 horas; 

a falta de espaços especializados para as práticas musicais; a falta de instrumentos 

musicais, dentre outras situações já indicadas no texto, contribuem para o fracasso 

de uma educação musical com finalidade humanizadora. 

Até mesmo quando se apoia o ensino de música no IF Baiano, é muitas vezes 

mencionada, em falas de colegas servidores, como uma atividade que contribui para 

a permanência e o êxito dos alunos, o bem-estar da comunidade, e que, como 

componente curricular, traz leveza ao currículo. Entretanto, não se compreende a 

música em sua máxima potencialidade, mas se limita a uma compreensão superficial 

do ensino de música e este não alcança a mudança do status quo através da 

apropriação e objetivação do conhecimento estético. 

Com a informalização das atividades musicais, no IF Baiano, a música 

distancia-se das particularidades e dos princípios que regem a educação profissional, 

mantendo pouco contato com a perspectiva da música em relação ao mundo do 

trabalho. Para  superar essa visão, se faz necessário ampliar as discussões sobre a 

integração da música ao trabalho, no currículo dos cursos, a fim de elevar o grau de 

atuação desse ensino, no Instituto.   

Podemos observar que, ao mesmo tempo em que acontecem movimentos de 

enfrentamento em favor da inserção do ensino de música no IF Baiano, por uma 

minoria, há um contramovimento que despreza o ensino de música na instituição e se 

apropria da reforma da BNCC  para excluir do currículo dos cursos técnicos integrados 

ao ensino médio tal componente, como é o caso dos Campi Senhor do Bonfim, 

Guanambi, Itaberaba, Bom Jesus da Lapa, Uruçuca e Governador Mangabeira.  

Isso demonstra que ainda há uma divisão dentro da própria Instituição entre 

aqueles que acreditam na educação para a humanização dos sujeitos e aqueles que 

acreditam na educação tecnicista; da busca pelo desenvolvimento das habilidades e 

competências, para atender às determinações do capitalismo.   
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Araújo e Frigotto (2015) definem que a escolha de como o currículo deve se 

organizar dependerá das condições de realização, do espaço, perfil da turma e 

compromisso docente, para com a transformação social. Para Lottermann e Silva 

(2007), assumir um currículo integrado, a partir de uma abordagem de educação 

transformadora, significa assumir também a posição política que tenha como essência 

a compreensão e explicação da realidade, por meio das determinações históricas. 

Dessa forma, não há como pensar no currículo integral sem pensar no ideal 

transformador social dos sujeitos na sociedade em que estão inseridos. 

O próprio PPC de instrumento musical nos relembra qual o papel do IF Baiano 

em oferecer educação nos níveis básico, profissional e superior: 

O referido Instituto atua na oferta da Educação Básica, Profissional e Superior, 
compreendendo processos educativos atrelados à profissionalização, com 
foco nas dimensões da Ciência e da Tecnologia e pautado na 
indissociabilidade entre teoria e prática, ensino, pesquisa e extensão. Todavia, 
a educação ofertada pelo IF Baiano deve ultrapassar a estrita formação 
profissional e técnica para o trabalho, preocupando-se em incorporar outras 
dimensões da constituição humana e da vida em sociedade, que envolvem 
integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões essenciais à 
construção da autonomia intelectual. (IFBAIANO, 2021, p. 21). 

O fomento à diversidade cultural e o desenvolvimento de atividades artísticas, 

no âmbito de atuação do IF Baiano, por uma perspectiva de educação profissional 

omnilateral, é prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento 

que define as ações do IF Baiano até 2025, estabelecendo metas, prioridades e 

estratégias em ensino, pesquisa e extensão. Nesse documento, a arte é reconhecida 

como um saber importante para o desenvolvimento pleno dos sujeitos.  

[...] a perspectiva de educação do IF Baiano tem como enfoque a formação 
integral dos(das) discentes através do desenvolvimento pleno das suas 
potencialidades, por meio da aquisição, da ampliação, da discussão e da 
disseminação do conhecimento em suas múltiplas tessituras: científicas, 
tecnológicas, culturais, artísticas, dentre outras. (CONSUP, 2020, p. 47). 

O que se vê, nos documentos, não constitui a realidade e o problema está além 

da prática pedagógica do ensino de música, pois, de fato, se inicia desde a 

conceituação do que é música, do que é a educação musical, e qual seu papel na 

educação profissional, em um grau institucional, mas revela uma ruptura da visão de 

educação pública por uma educação omnilateral. Isso se revela no dia a dia, na cultura 

institucional, em forma de preconceitos, negligências, desprezos e desconhecimento 

sobre a música e os profissionais que nela atuam.   

A inserção de quatorze professores de música no IF Baiano não pode ser 
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fundada em uma concepção superficial de educação musical para o entretenimento e 

bem-estar da comunidade, pois, assim, não poderá alcançar a finalidade de uma 

educação estética para a formação de sujeitos capazes de compreender as múltiplas 

determinações da sociedade e as modificar.  

Os meios postos para a educação musical, no  IF Baiano, são precarizados, 

além de faltar entendimento sobre o próprio objeto em questão e o seu papel social 

na educação em busca de uma formação humana completa. A finalidade da 

organização do ensino de música no IF Baiano aparece de duas maneiras: Na 

formalização do ensino de música, com a finalidade ambígua de atender aos aspectos 

legais da inserção de música no ensino básico, quando se incluem os docentes de 

música, na Instituição, entretanto não é apresentado um plano institucional para essa 

formalização, tendo como base a educação musical e sua inserção no currículo, 

desencadeando uma prática musical difusa e informal. Na informalização das 

atividades musicais, quando a finalidade se revela no cumprimento de um plano que 

mais se aproxima de uma educação bancária, visto que reduzida ao mero 

cumprimento de atividades práticas e teóricas, para proporcionar bem-estar, 

entretenimento e “leveza”, ao currículo dos cursos integrados ao ensino médio, 

através do pensamento alienado da produção musical desvinculada da vida real dos 

indivíduos. 

Isso indica o fortalecimento político-ideológico neoliberal, dentro da própria 

Instituição, que defende uma educação para o mercado de trabalho e deixa de 

priorizar o conhecimento humano produzido e sistematizado nas ciências 

pedagógicas, expressas em disciplinas como filosofia, sociologia, artes, entre outras. 

 O não enfrentamento das políticas educacionais, que favorecem a 

mercantilização da educação, no Brasil, é um retrocesso aos direitos já conquistados 

de uma educação democrática, que tenha como papel construir uma sociedade mais 

justa e igualitária. A autora Vera Maria Vidal Peroni defende que:  

Vivemos um período de naturalização da perda de avanços já havidos no 
campo da democratização da educação, o que não prejudica apenas a 
efetivação da gestão democrática nas escolas, mas também coloca em risco 
a construção de um projeto de país mais democrático em todos os sentidos. 
Entendemos que a democracia é pedagógica em seu processo de efetivação. 
Trata-se de uma aprendizagem, que envolve muitos conflitos, sendo o 
ambiente da escola um espaço privilegiado para esta construção. Vivemos 
um período perigoso para a democracia em que o mercado determina o que 
é qualidade e quais são a cultura e os princípios educacionais a serem 
construídos. (PERONI,  2018, p. 30). 
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A autora trata da mercantilização do conhecimento promovido pelo setor 

privado, que busca reorganizar os processos de gestão e conteúdo da política 

educacional do país, pondo em risco a democratização da educação básica do Brasil.  

Vieira Pinto (1974), ao discorrer sobre o conceito de finalidade, na produção da 

ciência em uma sociedade de classes, deixa claro que os fins a serem alcançados 

pela produção científica são escolhidos pela classe que domina, para atender aos 

seus interesses. Em uma sociedade de regime capitalista como a nossa, não está 

prevista, como fim, a educação integral para a classe proletária.  

A maior parte da população, representada por trabalhadores e filhos dos 

trabalhadores, não participa da escolha desses objetivos e, na maioria das vezes, nem 

toma conhecimento do fato. A finalidade coletiva da produção da ciência é a 

elaboração do conhecimento sobre as coisas, em favor do benefício trazido à 

sociedade, entretanto, 

A sociedade onde existem setores com interesses distintos, grupos com 
finalidades antagônicas, dificilmente conseguirá unificar-se em um propósito 
comum para produzir ciência, porque, desde a mais elementar etapa da 
aquisição do conhecimento, a da alfabetização, até a da entrada nas esferas 
superiores, principalmente as culminâncias universitárias, a posição de cada 
indivíduo no conjunto determina as possibilidades de vir a ser, ou não, um 
fator de decisão na fixação das finalidades da pesquisa científica. (PINTO, 
1974, p. 148). 

É necessário entender o papel social da educação integral, omnilateral e a 

importância do IF Baiano como instituição capaz de ofertar uma EPT distinta das 

determinações de uma educação profissionalizante que busca apenas alcançar as 

competências e habilidades para o mercado de trabalho. Importante afirmar que a 

educação estética, na EPT, contribui para o fortalecimento de uma educação para a 

formação humana plena e a inserção da música no currículo promoverá uma 

educação pública em níveis mais elevados de transformação e libertação do 

pensamento alienador do regime capitalista. 

Para contribuir propositivamente com a organização do ensino de música no IF 

Baiano, é que elaboramos, como parte constituinte desta dissertação, um documento 

normativo que toma como base toda a pesquisa. 

3.3.5 Produto Educacional 

Esta fase conclui o processo da produção científica com base no método 

materialista histórico-dialético, que toma como ponto de partida e de chegada a 

realidade concreta. Efetivamente, constitui o momento de retorno à realidade 
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concreta, agora com novas reformulações, de pensamentos mais elaborados e 

conscientes, capazes de modificar essa realidade objetiva que nos foi apresentada, 

no início, como caótica. 

Como parte integrante da conclusão do curso de mestrado profissional do 

Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) na 

elaboração de um produto educacional, criamos um documento normativo, a fim de 

contribuir para a organização do ensino de música no IF Baiano, com o objetivo de 

propor a reconceitualização da finalidade do ensino de música na Instituição. O 

documento normativo é um modelo que estabelece regras, diretrizes, orientações ou 

características para determinada atividade.  

Esse produto educacional poderá ser utilizado na criação ou alteração dos 

documentos de regulamentação das atividades de ensino de música do IF Baiano e 

demais instituições, que possam enfrentar problemas similares como os aqui 

discutidos. 

O conteúdo que constitui este documento apresenta indicações para a 

organização do ensino de música com base no trabalho realizado e em forma de 

sínteses propositivas em relação ao objeto, objetivo e aos meios, no processo da 

finalidade da organização do ensino de música no IF Baiano. 

 

3.3.5.1 Reconceitualização da finalidade do Ensino de Música do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano  

A música, na educação, está além da perspectiva de um ensino condutor dos 

sujeitos para a promoção de uma vivência superficial com fins lúdicos, de 

entretenimento e bem-estar, por meio de atividades informalizadas, desconectadas 

do cotidiano dos agentes envolvidos. 

Para romper com as tendências de uma educação que fomenta ideologias 

neoliberais, no IF Baiano, pensamos ser necessário entender toda a processualidade 

entre o ensino e a sua finalidade, que envolve desde a conceitualização do que é a 

formação integral do ser humano e os meios que estão disponíveis para a construção 

de uma finalidade humanizadora, por meio do ensino de música. 

Em consonância com os princípios que regem a educação do IF Baiano, 

previstos no PDI (2021-2025), defendemos a educação omnilateral e sua relação com 

o trabalho, tendo como fundamento a perspectiva ontológico-histórica. A partir de uma 
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educação que possibilite aos sujeitos o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades, por meio da disseminação do conhecimento, em suas múltiplas 

dimensões: científica, tecnológica, cultural, artística, entre outras. 

O fortalecimento da visão de uma educação omnilateral para a humanização, 

corresponde à defesa de uma EPT plena, completa e emancipadora, como parte da 

função social do IF Baiano e compreender a importância do ensino de música como 

integrante dessa formação é o caminho para que os fins sejam a liberdade da 

consciência dos sujeitos e que a música cumpra seu papel por meio da educação 

estética. 

A interação com a música e a ciência pode promover a humanização dos 

sujeitos, mas é com o trabalho educativo que esse processo alcança níveis mais 

elevados de uma relação consciente (ABREU, 2018). Nesse sentido, compreendemos 

que a finalidade do ensino de música na educação seja a internalização do 

conhecimento estético produzido pela humanidade, em sua forma mais elevada, 

sendo a música uma objetivação genérica, para uma educação musical 

humanizadora. 

Com a formalização do ensino de música, nos aproximaremos de uma 

educação omnilateral, que busca atingir a catarse como o ponto máximo de efetivação 

do processo educativo, defendido por Demerval Saviani (2008), que compreende as 

mudanças intelectual, emocional, educacional, política e ética dos indivíduos, a fim de 

superar o status quo. 

Em nossa pesquisa, foram evidenciados problemas que precarizam as ações 

desempenhadas para a implementação da música no IF Baiano, por meio da 

informalização das atividades musicais, como: a secundarização das atividades 

musicais em atividades recreativas extracurriculares; a falta de compreensão da 

finalidade do ensino de música na educação escolar como princípio educativo; a baixa 

carga horária curricular do componente música; a falta de um documento que 

regulamente as atividades de ensino de música na instituição; a imprevisão da música 

como componente curricular no eixo diversificado obrigatório em diversos Campi; a 

falta de apoio, por parte das gestões e colegas servidores dos Campi, para a inserção 

de música; a inadequação do regime de trabalho da maioria dos docentes de música 

para as atividades institucionais e pedagógicas, pois são os únicos docentes a 

trabalhar na instituição com regime parcial de 20 horas; a inadequação dos espaços 



92 

 

físicos e a falta de instrumentos para as atividades práticas nos Campi; a falta de apoio 

e incentivo às atividades de pesquisa e extensão em música, pela ausência de editais 

que possam contemplar a área; e a baixíssima oferta de cursos na área de música, 

por parte do IF Baiano. 

Repensar a organização do ensino de música por uma educação integral 

pressupõe construir, com a comunidade do IF Baiano, um movimento de 

reconceitualização do ensino de música e seu papel para a formação humana, para 

então avançarmos nas ações práticas de implementação de um ensino de música em 

sua amplitude, de forma que contribua para uma formação integral. 

 Compreendendo as particularidades do ensino de música, podemos então 

debater a implementação desse ensino em nível institucional, por meio de documento 

de orientação das atividades de ensino de música. Concordamos que este documento 

seja a Minuta de Regulamentação do Ensino de Música do IF Baiano, que segue para 

aprovação no Consup, entretanto, propomos à comissão de elaboração da minuta que 

conste, no texto desta regulamentação, de maneira clara, a visão de educação 

musical nos princípios da educação omnilateral, os quais defendemos e que estejam 

bem definidas quais as finalidades da organização do ensino de música para a EPT. 

Oficializando o documento regulamentador das atividades de ensino de música, 

podemos, então, partir para as ações práticas que materializem o que está previsto 

no documento. Entretanto, não basta somente sua previsão legal, nem sua 

regulamentação. É necessário que todos compreendam de qual  concepção de 

educação musical estamos tratando e qual a sua finalidade perante uma educação 

omnilateral, para que todos os participantes do processo educacional entendam a sua 

igual importância, sejam eles professores, alunos, gestores, demais servidores, 

comunidades interna e externa. 

Defendemos que, com a formalização do ensino de música no IF Baiano, 

poderemos discutir as medidas práticas de um projeto que tenha por finalidade a 

formação integral dos indivíduos. Acreditamos ser imprescindível o acompanhamento 

e apoio dessas ações para a implementação da música nos Campi, por parte da 

Reitoria. 

Precisamos pensar o planejamento pedagógico musical de forma 

multidisciplinar, com as demais áreas do conhecimento, estabelecendo relações com 

a EPT e seus princípios, integrando música, trabalho e sociedade.  
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Como forma de amenizar os problemas identificados na pesquisa, em médio 

prazo, tomamos como central a reforma curricular do ensino médio, propostas na  

BNCC, que, apesar das críticas às reais finalidades do documento, nos abre um 

caminho para a inserção da música como componente curricular independente, no 

Eixo Diversificado Obrigatório, além do apoio à oferta de disciplinas eletivas da área 

de música.  

A garantia desses espaços para a música, em todos os Campi do IF Baiano, 

poderá minimizar questões quanto à falta de carga horária para música como 

componente curricular e a secundarização das atividades musicais, promovendo a 

inserção da música no currículo da EPT no IF Baiano, e dar base para o pleito de 

mudança do regime de trabalho, melhorando as condições trabalhistas do docente e 

ampliando as possibilidades das atividades institucionais e pedagógicas, para 

fortalecimento da área na Instituição, por meio da representação em comissões, 

coordenações, reuniões e demais atividades, além de uma efetiva disponibilidade 

para atividades extracurriculares, consideradas importantes para a função 

pedagógica, como pesquisa e extensão. 

Como medida de apoio, incentivo e fortalecimento, concordamos ser importante 

a promoção de editais de pesquisa e extensão, que contemplem a área da música, e 

possam integrar o conhecimento musical com a formação profissional. 

Mediante as atividades musicais e seu devido apoio, por parte da Instituição, 

se faz necessário o investimento mínimo na infraestrutura, criando espaços 

especializados para atividades práticas, que requerem tratamento e isolamento 

acústico, além de outras particularidades. É necessário, também, o investimento em 

materiais e instrumentos musicais, para que as atividades possam ser vivenciadas em 

suas formas mais elevadas e diversas, prezando pela qualidade do ensino público. 

As questões discutidas aqui, como proposições, não se distanciam das 

finalidades, metas, prioridades e estratégias do IF Baiano, que estão previstas no PDI 

2022-2025. No documento, a arte é reconhecida como um saber importante para o 

desenvolvimento integral dos sujeitos. Consta como apoio às atividades de formação 

integral, além das atividades acadêmicas: 

O apoio e o incentivo às ações artístico-culturais visam a valorizar e a difundir 
as manifestações culturais locais; a garantir espaço adequado para o 
desenvolvimento de atividades artísticas; a estimular o acesso às fontes 
culturais, assegurando as condições necessárias para a visitação a espaços 
culturais e a espaços de lazer; a proporcionar a representação do IF Baiano 
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em eventos esportivos e culturais oficiais, bem como, a oferecer apoio técnico 
para a realização de eventos de natureza artística. (CONSUP, 2020, p. 72). 

A partir das informações trazidas aqui, e das considerações a respeito da 

importância do ensino de música para a formação humana, acreditamos que as 

contribuições deste documento poderão auxiliar na regulamentação do ensino de 

música no IF Baiano, bem como no fortalecimento das atividades musicais na 

instituição e na valorização dos profissionais da área, tanto em seu caráter teórico, 

como o ensino sistemático da música, por meio de disciplinas curriculares 

formalizadas, quanto em seu aspecto prático, através de apresentações artísticas e 

estudo de instrumentos e canto.  

Consideramos esses caminhos como iniciais para a adequação da carga 

horária do ensino de música e fortalecimento da educação musical, na Instituição, 

possibilitando melhores condições de trabalho para os docentes e consolidando o 

papel social do IF Baiano em oferecer uma EPT para a emancipação de todos. 

Ressaltamos que essas medidas não devem trazer nenhum prejuízo às demais 

linguagens da arte. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi discutir o papel do ensino de música para uma 

educação estética na EPT, trazendo elucidações sobre a sua finalidade e 

apreendendo o objeto, objetivo, os meios no processo da finalidade da organização 

do ensino de música no IF Baiano. 

Partimos do entendimento de que se faz necessário repensar a organização do 

ensino de música, em uma perspectiva de educação estética na EPT para superação 

do dualismo das atividades musicais dentro do IF Baiano, que se evidencia através 

da realidade como um processo meramente subjetivo, sem relações com a realidade 

social dos sujeitos. Processo este que desqualifica o papel social da música, como 

uma objetivação genérica.  

Nesse sentido, na pesquisa, buscou-se responder à seguinte questão-

problema: Qual é a finalidade da organização do ensino da música no IF Baiano? E 

tem como hipótese que, no contexto de regulamentação do ensino de música, no IF 

Baiano, as atividades musicais são informalizadas, comprometendo a finalidade da 

organização do ensino de música numa perspectiva de educação estética. 

Para afirmar tais questões, tomamos como base minha experiência como 

docente de música do IF Baiano Campus Itapetinga, entrevistas e a análise dos 

documentos internos do Instituto, que se relacionavam direta ou indiretamente com o 

ensino de música, observando seus aspectos conjunturais, sua estrutura e visão a 

respeito desse ensino. A partir disso, extraímos os elementos já categorizados, desde 

os objetivos da pesquisa, relacionados ao objeto, objetivo e aos meios, para 

compreender como se dá a processualidade da finalidade do ensino de música no 

âmbito do IF Baiano.  

Ao nos apoiarmos em nosso referencial teórico e ao confrontarmos os 

elementos extraídos na análise dos dados documentais, em relação com a realidade 

concreta, fica evidente o antagonismo sobre o entendimento do que é o ensino de 

música, e, nesse contexto institucional, como a música cumpre um papel secundário 

e informalizado por meio de atividades isoladas e não priorizadas pela Instituição. 

 No processo de regulamentação do ensino de música no IF Baiano, as 

atividades musicais são informalizadas e se distanciam da perspectiva, que 

defendemos neste trabalho, da promoção do conhecimento da música em seu sentido 

ontológico. Nesse processo, podemos perceber movimentos distintos, que resultam 
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em finalidades distintas. Ao passo que o ensino de música é oficializado na Instituição, 

a finalidade é dirigida a um confuso fim, que hora parte da necessidade do 

cumprimento legal e hora se motiva pela promoção de atividades práticas 

extracurriculares descoladas da função social que cumpre a educação escolar. 

 Como consequência dessa perspectiva de educação musical, as atividades 

pedagógicas de música vão se informalizando e se direcionando à promoção de uma 

finalidade que enfatiza o entretenimento e lazer por meio de uma visão superficial do 

conhecimento acumulado na arte da música.  

A finalidade do ensino de música do IF Baiano revela-se em movimento 

contrário ao que buscamos como educação para a humanização, constituindo-se 

como condutora dos sujeitos a uma vivência superficial, que alcança apenas uma 

relação limitada com a sua subjetividade (sentimentos), na promoção do 

entretenimento. 

As questões que conduzem a música a uma relação com a prática de ensino 

informalizada, no IF Baiano, são diversas, mas preocupantes, quando indicam atender 

a um projeto neoliberal de mercantilização da educação pública. A começar pela 

contradição, que se mostrou motivadora para a inserção da música no IF Baiano e a 

contratação dos docentes.  

De um lado, o cumprimento legal que tornava obrigatório o ensino de música 

como conteúdo do componente curricular artes, através da Lei n. 11.769/2008, de 

outro, a experiência vivenciada por determinado Campus, como atividades 

extracurriculares de práticas musicais coletivas, com a finalidade de proporcionar 

bem-estar e entretenimento à comunidade que enfrentava situação de crises 

emocionais por discentes.  

Tais motivações indicam que a prioridade das ações da música no Instituto seja 

a atuação nas atividades práticas extracurriculares, com fins na criação de grupos 

musicais e apresentações artísticas, o que justifica as imprecisões de como o docente 

se enquadraria no planejamento de ensino dos Campi e qual o seu papel na educação 

profissional.  

A imaturidade institucional a respeito da música e seu papel social conduz a 

uma conceituação fetichizada sobre o seu ensino, que não reconhece a totalidade da 

importância dela para a formação dos sujeitos na EPT. Isso se evidencia quando 

identificamos, na realidade, problemas como a inexistência de documento em que seja 
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discutida a organização do ensino de música; a contrariedade do que consta nos 

documentos com relação à realidade; o desinteresse da Instituição em oficializar as 

atividades de ensino de música que acontecem a mais de quatro anos; a inadequação 

dos espaços físicos e a falta de instrumentos destinados às atividades práticas nos 

campi; a imprevisão da música como componente curricular no eixo diversificado 

obrigatório em determinados campi; a inadequação do regime de trabalho da maioria 

dos docentes de música para realizarem as atividades institucionais e pedagógicas; a 

falta de apoio e incentivo às atividades de pesquisa e extensão em música, pela 

ausência de editais que contemplem a área; pouco investimento em oferta de cursos 

na área de música; entre outras questões. 

Ao promover uma educação musical fragilizada, nos submetemos ao risco de 

produzir finalidades desumanizadoras, a favor da alienação que o sistema capitalista 

é capaz de fomentar. De acordo com Abreu (2018, p. 117), a produção musical no 

capitalismo tanto pode ser humanizadora quanto alienadora, 

[...] ela pode fazer vivenciáveis os sentimentos e emoções mais ricos 
existentes na prática social pela via dos meios específicos da música, ou 
pode limitar a experiência musical a uma rasa vivência afetiva baseada na 
mera subjetividade do indivíduo. 

O autor nos conduz ao entendimento trazido por Lukács de que a não 

superação da singularidade da afetividade na experiência da estética musical é o 

caráter alienador da música, no capitalismo. Para o capitalismo, a subjetividade 

imediata e limitada à vida privada de um indivíduo é central, na constituição da obra 

artística. Isso distancia o indivíduo de uma experiência estética voltada à riqueza 

afetiva do gênero humano e o limita a uma alienada experiência estética particular 

entre a obra de arte e suas emoções e sentimentos singulares. 

Duarte (2013) aponta a ciência, arte e filosofia como objetivações genéricas 

para si, como mediações mais elaboradas e que exigem um pouco mais de 

complexidade para a sua apropriação. Tais objetivações promovem uma 

individualidade para si, alcançando a máxima possibilidade de formação como 

indivíduo. Isto se dá quando são superadas as mediações criadas pelo ser humano 

para satisfazer as suas necessidades imediatas e cotidianas, chamadas de 

objetivações genéricas em si, que, quando apropriadas, promovem uma 

individualidade em si, relativa a formas espontâneas de se relacionar com a natureza.  
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 A partir disso, devemos pensar o ensino de música de maneira a superar essa 

individualidade em si para nos apropriarmos de uma forma mais complexa e integral 

de interação consciente com a cotidianidade em uma individualidade para si, 

humanizadora. Mas para que isso ocorra, “[...] é fundamental que se rompa o 

entendimento de sua presença como mera atividade artística de compreensão 

subjetiva, e seja reconhecida sua função educativa eficaz e com relevância para a 

formação social” (MOTA, 2022, p. 29). 

A arte, como prática social, cumpre um papel importante para o 

desenvolvimento da sociedade e individualidade do sujeito. Abreu (2018, p. 75) afirma 

que “tal é a capacidade da obra de arte que a justifica como prática social: objetivar a 

vida interior do ser humano para que o ser humano se confronte objetivamente com 

ela, permitindo assim o seu domínio e desenvolvimento” e se apoia na definição de 

arte trazida por Lev Vigotski de que é “um instrumento da sociedade através do qual 

incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e pessoais do nosso ser” 

(VIGOTSKI, 1999, p. 315 apud ABREU, 2018 p. 75). 

A música, assim como as demais artes, proporciona “o contato do indivíduo 

com as formas mais desenvolvidas do sentir; é, portanto, uma atividade de relação 

consciente com a condição de ser humano” (ABREU, 2018, p. 76-77), que pode, com 

o trabalho educativo da música, atingir a catarse, ponto máximo do processo 

educativo, como “efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados 

agora em elementos ativos de transformação social” (SAVIANI, 2008, p. 57) e como 

ação consciente com as práticas objetivadas na realidade. 

 Começamos a entender, a partir da leitura de Abreu (2018), que, na elevação 

da estrutura para a superestrutura, no processo catártico, a consciência do indivíduo 

interage com as relações sociais para além do que existe em si mesma e passa a uma 

relação consciente para si, quando o indivíduo se apropria desta. A catarse não se 

limita apenas à apropriação consciente das relações sociais objetivadas 

(subjetividade), mas também às transformações dessa prática (objetividade). 

Para que uma ideal implementação do ensino de música no IF Baiano seja 

realizada, é necessário compreender as suas particularidades. Que haja investimento 

na formação dos profissionais, capacitando-os para que aperfeiçoem seus 

conhecimentos; nas condições de trabalho, adequando o regime para que os 

docentes possam atuar em espaços de coordenações, comissões e expandir as 



99 

 

atividades musicais nos Campi, fortalecendo a área no instituto; nos materiais 

didáticos alinhados à educação estética; na disposição de instrumentos musicais, 

salas especiais e espaço/tempo adequado para as abordagens, tanto teóricas quanto 

práticas; e na regularização das formas de inserção da música nos currículos dos 

cursos, além do apoio às atividades nos âmbitos da pesquisa e extensão. Para reger 

toda essa processualidade, em busca de uma finalidade humanizadora, se faz 

imprescindível a criação de documentos normativos que orientem a organização do 

ensino de música.  

Para avançar nessa questão, se faz importante, como primeiro movimento,  

criar campanhas institucionais de conscientização e reconceitualização da música, no 

IF Baiano, e, como segundo movimento, a institucionalização do ensino de música 

através da regulamentação das atividades; por fim, com uma ação de longo prazo, o 

investimento nas diversas modalidades de ensino, com a oferta de cursos de FIC; 

cursos técnicos profissionalizantes; graduações; especializações; etc.; verticalizando 

o ensino de música no Instituto, além do incentivo às atividades de pesquisa e 

extensão, que promovam os desenvolvimentos pessoal e profissional, por meio do 

trabalho consciente e suas relações com a individualidade e o cotidiano dos sujeitos, 

além de contribuir de forma secundária para o bem-estar, o entretenimento e a 

permanência e êxito dos alunos.  

As atividades musicais também precisam ser planejadas, de forma a 

estabelecerem relações com a EPT e seus princípios, no currículo dos cursos 

profissionalizantes, bem como ser integradas às demais áreas do conhecimento, 

tendo como objetivo desenvolver projetos que integrem música, trabalho e sociedade.  

Entendemos que só a partir da formalização do ensino de música, no IF Baiano, 

é que será possível colocar em prática as ações de um projeto que tenha como 

princípios norteadores a educação estética capaz de produzir uma formação 

omnilateral. 

Estamos em um momento em que a educação básica nacional é submetida a 

uma reforma curricular delicada, com a execução da BNCC, onde se concede, às 

instituições de educação, certa autonomia para deliberar a respeito de parte de seu 

currículo, com a criação de componentes curriculares diversificados, que respeitem a 

cultura e os interesses sociais locais. Não livre das críticas a respeito dessas 

reformulações curriculares, enxergo o eixo diversificado do currículo como uma 
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oportunidade para a inserção do ensino de música na educação básica em seu novo 

currículo, tendo em vista a sua importância e reconhecimento como necessidade 

humana, e assim conquistar seu espaço como componente curricular independente 

da disciplina Artes e contribuir para uma EPT capaz de enfrentar as ordens do sistema 

capitalista e emancipar os sujeitos.  

Percebe-se a importância desse reconhecimento no chão da escola, quando 

nos deparamos com os resultados exitosos das diversas experiências práticas de 

ensino de música no âmbito da educação nacional e comprovamos a sua eficácia nos 

debates das inúmeras produções científicas, algumas delas mencionadas neste 

trabalho acadêmico, a respeito da importância da música para a formação integral do 

ser humano. 

A construção de um currículo para uma educação omnilateral implica ainda 

entender que todos os participantes do processo educacional são igualmente 

importantes, tanto os professores, alunos, a gestão escolar, como as comunidades 

interna e externa. Ao professor e à gestão escolar, cabe o esforço necessário de 

materializar as práticas educativas de música pautadas na interdisciplinaridade e 

transposição didática. Outro ponto fundamental é a valorização das ações 

emancipatórias, tanto as que surgem do coletivo quanto da individualidade; dessa 

forma, o sujeito, de fato, estará se tornando autônomo. 

Assim, defendemos a formalização, por meio da regulamentação, da música 

no IF Baiano, garantindo o seu espaço como conhecimento imprescindível na 

formação dos sujeitos e a sua autonomia diante das demais linguagens artísticas, por 

compreender o seu papel para o fortalecimento dos ideais de uma EPT emancipadora 

no IF Baiano.  
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6 APÊNDICE A  

Documento normativo para reconceitualização da finalidade do ensino de 
música do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano 

 Este documento é resultado da pesquisa “Organização do ensino de música na 

educação escolar: Por uma educação estética na Educação Profissional e 

Tecnológica” do pesquisador Tiago Rodrigo da Silva Mota, apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu, como produto 

educacional vinculado à dissertação. Este trabalho teve como orientador o Prof. Dr. 

Antônio Leonan Alves Ferreira. 

 A pesquisa tomou como centro das investigações a finalidade da organização 

do ensino de música no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.  

O trabalho traz como problema o dualismo das atividades musicais dentro da 

própria escola, 

[...] que tem sua natureza mais geral na dualidade estrutural entre os 
que pensam e os que fazem, que, antagonicamente, expressam 
processos de humanização e alienação, entendemos que a apreensão 
do objeto artístico na educação escolar pressupõe o enfrentamento de 
tal contradição. O caso da presença da música na educação escolar 
como mera atividade artística, de compreensão subjetiva descolada 
da base social, é um indicador dessa contradição, que descaracteriza 
a função social da atividade artística e musical na educação escolar 
como atividade humana de relevância para a formação omnilateral. 
(MOTA, 2022, p. 16).16 

Entretanto, para apreendermos esta realidade, precisamos entender a dialética 

entre o objeto e a sua finalidade, que pressupõe toda processualidade de ações que 

levam o objeto, objetivos e meios a produzirem uma finalidade, que tanto pode ser 

humanizadora quanto promover resultados alienadores por meio da música na 

educação escolar. 

 Como objetivos, discutimos o papel do ensino de música para uma educação 

estética na Educação Profissional e Tecnológica, apreendendo o objeto, objetivo e os 

meios no processo da finalidade da organização do ensino de música no IF Baiano.  

Adotamos a perspectiva marxista que compreende a produção musical, como 

atividade social historicamente desenvolvida para fins e necessidades específicas dos 

 
16 MOTA, T. R. da S. Organização do ensino de música na educação escolar: Por uma educação 

estética na Educação Profissional e Tecnológica. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação 
Profissional) – Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu. Catu, 2022. 
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seres humanos. Dessa forma, podemos identificar suas relações com o processo de 

formação e humanização e como a música pode contribuir para a educação 

omnilateral. De acordo com Newton Duarte (2013)17, a música, bem como toda arte, 

a ciência e a filosofia, é uma objetivação humana e requer de cada indivíduo uma 

apropriação mínima dessas atividades sociais para assim viver sua cotidianidade. 

Viver essa cotidianidade no sentido de compreendê-la e modificá-la conscientemente 

em todas as suas dimensões. 

Assim, se faz necessário repensar a organização do ensino de música, através 

de uma perspectiva de educação estética na EPT para superação do dualismo das 

atividades musicais dentro do IF Baiano.  

Os resultados de nossa pesquisa revelam, com base na realidade institucional, 

alguns desafios a serem enfrentados em busca de estabelecer uma finalidade 

humanizadora para a organização do ensino de música no IF Baiano. Para o 

enfrentamento, elaboramos este documento normativo propositivo a fim de 

reconceitualizar as finalidades do ensino de música do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia Baiano.  

A música na educação está além da perspectiva de um ensino condutor dos 

sujeitos para promoção de uma vivência superficial com fins lúdicos, de 

entretenimento e bem-estar, por meio de atividades informalizadas, desconectadas 

do cotidiano dos agentes envolvidos. 

Para romper com tendências de uma educação que fomenta ideologias 

neoliberais no IF Baiano, pensamos ser necessário entender toda a processualidade 

entre o ensino e a sua finalidade, que envolve desde a conceitualização do que é a 

formação integral do ser humano e os meios que estão disponíveis para a construção 

de uma finalidade humanizadora por meio do ensino de música. 

Em consonância com os princípios que regem a educação do IF Baiano, 

previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (2021-2025)18, defendemos a 

educação omnilateral e sua relação com o trabalho, tendo como fundamento as 

perspectivas ontológica e histórica. A partir de uma educação que possibilite aos 

 
17 DUARTE, N. A Individualidade para-si: Contribuição a uma teoria histórico-social da formação do 

indivíduo. Campinas: Editores Associados. 2013. 
 
18 CONSUP. Plano de desenvolvimento institucional (2021-2025). Salvador, 2014. Disponível em: 
https://ifbaiano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2021/02/Resolucao-117.2021-com-anexo.pdf. 
Acesso em: 20 jun. 2022. 
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sujeitos o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, através da disseminação 

do conhecimento em suas múltiplas dimensões: científicas, tecnológicas, culturais, 

artísticas, dentre outras. 

O fortalecimento da visão de uma educação omnilateral para a humanização, 

corresponde à defesa de uma Educação Profissional e Tecnológica plena, completa 

e emancipadora, como parte da função social do IF Baiano e compreender a 

importância do ensino de música como integrante dessa formação é o caminho para 

que os fins sejam a liberdade da consciência dos sujeitos e que a música cumpra seu 

papel por meio da educação estética. 

A interação com a música e a ciência pode promover a humanização dos 

sujeitos, mas é através do trabalho educativo que esse processo alcança níveis mais 

elevados de uma relação consciente (ABREU, 2018)19. Nesse sentido, 

compreendemos que a finalidade do ensino de música na educação seja a 

internalização do conhecimento estético produzido pela humanidade em sua forma 

mais elevada, sendo a música uma objetivação genérica, para uma educação musical 

humanizadora. 

Através da formalização do ensino de música, nos aproximaremos de uma 

educação omnilateral, que busca atingir a catarse como o ponto máximo de efetivação 

do processo educativo, defendido por Demerval Saviani (2008), que compreende as 

mudanças intelectual, emocional, educacional, política e ética, dos indivíduos, a fim 

de superar o status quo. 

Em nossa pesquisa, foram evidenciados problemas que precarizam as ações 

desempenhadas para a implementação da música, no IF Baiano, através da 

informalização das atividades musicais, como: a secundarização das atividades 

musicais em atividades recreativas extracurriculares; a falta de compreensão da 

finalidade do ensino de música na educação escolar como princípio educativo; a baixa 

carga horária curricular do componente música; a ausência de um documento que 

regulamente as atividades de ensino de música na instituição; a imprevisão da música 

como componente curricular no eixo diversificado obrigatório em diversos campi; a 

falta de apoio por parte das gestões e colegas servidores dos campi para a inserção 

 
19 ABREU, T. X de. Música e educação escolar: Contribuições da estética marxista e da pedagogia 

histórico-crítica para a educação musical. 2018, 235 f. Tese (Doutorado em Educação Escolar) — 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciências e Letras, Campus 
Araraquara. 
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de música; a inadequação do regime de trabalho da maioria dos docentes de música 

para realização das atividades institucionais e pedagógicas, sendo os únicos docentes 

a trabalharem na instituição com regime parcial de 20h; a inadequação dos espaços 

físicos e a falta de instrumentos para realização das atividades práticas nos campi; a 

falta de apoio e incentivo às atividades de pesquisa e extensão em música, pela 

ausência de editais que possam contemplar a área; e a baixíssima oferta de cursos 

na área de música por parte do IF Baiano. 

Repensar a organização do ensino de música por uma educação integral 

pressupõe construir junto à comunidade do IF Baiano um movimento de 

reconceitualização do ensino de música e seu papel para a formação humana, para 

então avançarmos nas ações práticas de implementação de um ensino de música em 

sua amplitude, de forma que contribua para uma formação integral. 

 Compreendendo as particularidades do ensino de música, poderemos, então, 

debater a implementação desse ensino em nível institucional, por meio de documento 

de orientação das atividades de ensino de música. Concordamos que este documento 

seja a Minuta de Regulamentação do Ensino de Música do IF Baiano, que segue para 

aprovação no Consup, entretanto, propomos à comissão de elaboração da minuta que 

faça constar, no texto desta regulamentação, de maneira clara, a visão de educação 

musical nos princípios da educação omnilateral, os quais defendemos e que estejam 

bem definidas quais as finalidades da organização do ensino de música para a 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Oficializando o documento regulamentador das atividades de ensino de música, 

podemos, então, partir para ações práticas que materializem o que está previsto no 

documento. Entretanto, não basta somente sua previsão legal, nem sua 

regulamentação. É necessário que todos compreendam de qual  concepção de 

educação musical estamos tratando e qual a sua finalidade perante uma educação 

omnilateral, para que todos os participantes do processo educacional entendam a sua 

igual importância, sejam eles professores, alunos, gestores, demais servidores, 

comunidades interna e externa. 

Defendemos que, através da formalização do ensino de música no IF Baiano, 

é que poderemos discutir as medidas práticas de um projeto que tenha por finalidade 

a formação integral dos indivíduos. Acreditamos ser imprescindível o 
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acompanhamento e apoio destas ações para implementação da música nos Campi, 

por parte da Reitoria. 

Precisamos pensar o planejamento pedagógico musical de forma 

multidisciplinar, com as demais áreas do conhecimento, estabelecendo relações com 

a Educação Profissional e Tecnológica e seus princípios, integrando música, trabalho 

e sociedade.  

Como forma de amenizar os problemas identificados na pesquisa, em médio 

prazo, tomamos como central a reforma curricular do ensino médio, propostas pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, apesar das críticas às reais 

finalidades do documento, nos abre um caminho para a inserção da música como 

componente curricular independente, no Eixo Diversificado Obrigatório, além do apoio 

à oferta de disciplinas eletivas da área de música. A garantia desses espaços para a 

música em todos os Campi do IF Baiano, poderá minimizar questões quanto à falta 

de carga horária para música como componente curricular e a secundarização das 

atividades musicais, promovendo a inserção da música no currículo da EPT no IF 

Baiano, podendo dar base para o pleito de mudança de regime de trabalho, 

melhorando as condições de trabalho do docente e ampliando as possibilidades das 

atividades institucionais e pedagógicas, para fortalecimento da área na instituição, 

através da possibilidade de representação em comissões, coordenações, reuniões e 

demais atividades, além de uma efetiva disponibilidade para atividades 

extracurriculares, consideradas importantes para a função pedagógica, como 

pesquisa e extensão. 

Como medida de apoio, incentivo e fortalecimento, concordamos ser importante 

a promoção de editais de pesquisa e extensão que contemplem a área da música, 

que possam integrar o conhecimento musical com a formação profissional. 

Mediante a realização das atividades musicais e seu devido apoio, por parte da 

instituição, se faz necessário o investimento mínimo na infraestrutura, criando espaços 

especializados para a realização das atividades práticas, que requerem tratamento e 

isolamento acústico, além de outras particularidades. É necessário, também, o 

investimento em materiais e instrumentos musicais para que as atividades possam 

ser vivenciadas em suas formas mais elevadas e diversas, prezando pela qualidade 

do ensino público. 
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As questões discutidas aqui como proposições não se distanciam das 

finalidades, metas, prioridades e estratégias do Instituto Federal Baiano que estão 

previstas no PDI 2022-2025 (Plano de Desenvolvimento Institucional). O documento  

reconhece a arte como um saber importante para o desenvolvimento integral dos 

sujeitos. Consta como apoio às atividades de formação integral, além das atividades 

acadêmicas: 

O apoio e o incentivo às ações artístico-culturais visam a valorizar e a 
difundir as manifestações culturais locais; a garantir espaço adequado 
para o desenvolvimento de atividades artísticas; a estimular o acesso 
às fontes culturais, assegurando as condições necessárias para a 
visitação a espaços culturais e a espaços de lazer; a proporcionar a 
representação do IF Baiano em eventos esportivos e culturais oficiais, 
bem como, a oferecer apoio técnico para a realização de eventos de 
natureza artística. (CONSUP, 2020, p. 72). 

A partir das informações trazidas aqui, e das considerações a respeito da 

importância do ensino de música para a formação humana, acreditamos que as 

contribuições deste documento poderão auxiliar na regulamentação do ensino de 

música no IF Baiano, bem como no fortalecimento das atividades musicais na 

instituição e na valorização dos profissionais da área, tanto em seu caráter teórico, 

como o ensino sistemático da música por meio de disciplinas curriculares 

formalizadas, quanto em seu aspecto prático, através de apresentações artísticas e 

estudo de instrumentos e canto.  

Consideramos esses caminhos como iniciais para a adequação do ensino de 

música e fortalecimento da educação musical na instituição, possibilitando melhores 

condições de trabalho para os docentes e consolidando o papel social do Instituto 

Federal Baiano em oferecer uma Educação Profissional e Tecnológica para a 

emancipação de todos. 

Ressaltamos que estas medidas não devem trazer nenhum prejuízo às demais 

linguagens da arte no IF Baiano.  

Para o aprofundamento das discussões a respeito da organização do ensino 

de música por uma visão da educação estética, propomos a leitura do texto da 

dissertação que foi a base para elaboração deste documento. 
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7 APÊNDICE B  

Roteiro de Entrevista Semiestruturada  

 

Dados da pesquisa 

Questionário destinado aos participantes da pesquisa no IF Baiano  

 

 

Dados do entrevistado(a) 

Nome: 

Sexo: 

E-mail: 

Data de nascimento: 

Idade: 

Campus em que atua: 

Cargo: 

 

Dados do contato 

Pesquisador: 

Forma de contato: 

Local e data do contato: 

 

Item 01 - Identificação do(a) professor(a) 

- Qual sua formação acadêmica/musical? 

- Teve experiências anteriores ao trabalho desenvolvido no IFBAIANO? 

- Além do trabalho no IFBAIANO, exerce outra atividade profissional 

relacionada à música? 

- Há quanto tempo trabalha no IFBAIANO? 

- Qual seu regime de trabalho no IFBAIANO? 

-Qual foi a sua forma de acesso ao IFBAIANO (concurso/ redistribuição)? 

- Com quais atividades ligadas à música está envolvido(a)? (aulas curriculares, 

coral, orquestra, curso de formação continuada).  

 

Item 02 - Sobre a presença da música no IFBAIANO – Atividades existentes 
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- Como a BNCC interferiu no ensino de música no IFBAIANO? 

- Quais cursos técnicos têm aula de música no currículo? 

- Há sala especial exclusiva para as atividades de música em seu Campus? se 

sim, descreva o espaço. Se a resposta é não, onde ocorrem essas atividades? 

- Quais são as atividades musicais existentes no IFBAIANO? (Orquestra, Coral, 

Aulas curriculares, Cursos de instrumentos). 

 

Sobre cada uma das atividades: 

- Desde quando a atividade acontece? 

- Como surgiu a ideia para criar a atividade? 

- Qual a finalidade/o objetivo dessa atividade? 

- Como a atividade está organizada? (quando acontece, o que é trabalhado, 

quem participa) 

- Por que oferecer essas atividades? 

 

Item 03 - Organização do componente curricular Arte/Música  

- Em sua prática pedagógica no IFBAIANO, trabalha exclusivamente com a 

linguagem musical? 

- Além de música, os estudantes do Ensino Integrado têm aulas de outras 

linguagens da arte? 

- Como é a organização para trabalhar com as quatro linguagens artísticas no 

currículo do Ensino Integrado? 

- Há também ensino de música, no Proeja? 

- O documento que regula a atividade docente do IFBAIANO atende às 

necessidades pedagógicas da disciplina música? 

 

Item 04 - Prática pedagógica das aulas de música ministradas no ensino 

integrado 

- A ementa da disciplina é de sua autoria, ou já existia? 

- Descreva em linhas gerais como ocorre uma típica aula de música da grade 

curricular semanal. 

- Caso ocorram aulas práticas, de que forma elas são realizadas? 
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Item 05 - Prática pedagógica das aulas ministradas nos projetos de extensão 

- São oferecidas, aos estudantes, atividades musicais complementares, em 

turno oposto? 

- Quais são essas atividades? 

- Há alguma atividade musical oferecida para a comunidade externa? Qual 

atividade? 

 

Item 06 - Percepção do(a) professor(a) sobre a música no IFBAIANO 

- Você saberia dizer qual foi a motivação do IFBAIANO pela inserção de música 

em seu ensino? 

- Existe algum texto normativo que oriente a prática pedagógica de música no 

IFBAIANO? 

- Como você percebe a presença da música no IFBAIANO? 

- Que papéis a música cumpre no contexto do IFBAIANO? 

- As atividades musicais desenvolvidas recebem incentivo por parte da direção 

do Campus? Se sim, que tipo de incentivo? 

- Como julga a visão dos colegas servidores de outras áreas sobre as atividades 

musicais? 

- São realizadas atividades e/ou projetos interdisciplinares que envolvam a 

música e outras áreas de conhecimento dos cursos existentes na instituição? 

- Você considera adequada a sua carga horária para as atividades de música 

no IFBAIANO? 

 

Item 07 - Sobre Educação Profissional e Tecnológica 

- Como você percebe a área de música em relação com a educação profissional 

e tecnológica desenvolvida no IFBAIANO? 

- Você percebe relação(ções) entre as atividades musicais desenvolvidas no 

IFBAIANO e o mundo do trabalho? 

- Acredita que há repercussão na comunidade externa sobre as atividades 

musicais desenvolvidas em seu campus? 

- De alguma forma, é feito monitoramento sobre os egressos do campus que 

se destacaram nas aulas de música, ou que tenham manifestado o desejo de 

fazer o curso superior em música? 



119 

 

- Poderia indicar ex-estudantes que hoje atuam na área de música ou que 

estejam estudando música na universidade? 

 

Item 08 - Complementação 

- Gostaria de fazer mais algum comentário? 

 

 


