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O que diferencia a música, a literatura e as 
demais artes das ciências é a força da conexão 
com as histórias culturais e as pessoais. Em 
ciência esse elemento caminha, de certa forma, 
no fundo, em vez de no primeiro plano de 
atenção. Nas artes, essa teia de sentimentos 
torna-se o foco principal (SWANWICK, 2003, p. 
36). 

 
 
 
 
 



 
 

 RESUMO 

 

FERREIRA, M. de S. Ensino de Música no Instituto Federal da Bahia: paradigmas 
e paradoxos. 2017. 229 f. Tese (Doutorado em Música) – Programa de Pós-
Graduação em Música, Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2017. 

 

Esta pesquisa teve como campo de investigação o ensino de música no Instituto 
Federal da Bahia (IFBA) e procurou responder a duas questões: 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 encaminhamento de estudantes ao ensino 
superior em música eram também encontrados nos demais campi onde havia ensino 
de música? Tais questões levaram à definição dos objetivos gerais da pesquisa: 
identificar e analisar a presença/ausência da educação musical como conteúdo na 
estrutura curricular do IFBA; descrever e analisar de que maneira o ensino de música 
era desenvolvido no âmbito da instituição. Tendo em vista tais objetivos, dados foram 
coletados entre diretores de ensino dos campi, na Pró-Reitoria de Ensino da 
Instituição, entre professores de música da instituição e estudantes egressos 
matriculados em cursos superiores de música. Os resultados preliminares permitiram 
traçar um panorama do ensino do componente curricular Arte na instituição e 
constatar que o ensino de música estava presente em apenas quatro campi (25%) da 
instituição. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso e na fase inicial 
adotou expedientes relacionados à pesquisa quantitativa. Entretanto, após a 
exploração dos primeiros dados colhidos, prevaleceram os aspectos qualitativos na 
fase dominante da investigação. A metodologia da coleta de dados variou entre as 
técnicas de aplicação de questionários e a realização de entrevistas semiestruturadas. 
Paralelamente a esses procedimentos, foi realizada pesquisa bibliográfica, que 
resultou na apresentação e análise da inserção do ensino de música na Educação 
Básica em uma trajetória que foi marcada por diversas leis educacionais de 
abrangência nacional. Para entender essa trajetória, bem como a dinâmica do sistema 
legal, o estudo tomou como referência as abordagens do Ciclo de Políticas de Stephen 
Ball. Considerando que, no IFBA, o ensino de música está inserido como componente 
curricular do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(Ensino Integrado), a pesquisa também se dedicou à análise da criação e 
desenvolvimento dessa forma de ensino. A práxis musical desenvolvida pelos 
docentes do IFBA foi analisada à luz do modelo teórico musical C(L)A(S)P de Keyth 
Swanwick. Os dados recolhidos indicaram que as cinco etapas do processo de 
educação musical previstas na teoria de Swanwick estavam presentes no ensino de 
música praticado no IFBA. A pesquisa evidenciou, ainda, que os resultados da prática 
musical desenvolvida nos demais campi do IFBA são análogos aos resultados obtidos 
no campus Vitória da Conquista. 

 
Palavras-chave: Educação musical. Ensino de música no Instituto Federal da Bahia 
(IFBA). Ensino Integrado. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
FERREIRA, Marcos de Souza. Teaching of music in the Federal Institute of Bahia: 
paradigms and paradoxes. 2017. 229 p. Thesis (Phd in Music) – Music School of the 
Federal University of Bahia, Salvador, 2017. 
 
 
This research paper details the results of an investigation into the teaching of music as 
practiced in the Federal Institute of Bahia (IFBA). The investigation sought to answer 
two main questions: firstly, how was music education initiated and developed within 
the curricular structure of the Basic Education courses offered by IFBA and secondly, 
whether the results observed in the Vitoria da Conquista Campus regarding music 
training of students and their preparation for higher levels of music education were also 
found in other campuses where music teaching occurs. These issues led to the 
investigation of two additional topics, namely (a) the identification and analysis of the 
presence or absence of music education as an effective content within the IFBA 
curriculum structure; and (b) a description and analysis of how the teaching of music 
was practiced within the institution. In order to achieve these study goals, data was 
collected from the teaching directors of the various IFBA campuses, from the 
institution’s music teachers, and from the students enrolled in its higher-level music 
courses. In addition, an investigation was made within the IFBA Rectory. Among the 
research's preliminary results a spectrum of practice was observed within the institution 
regarding the "Art" teaching component, and Music teaching was identified in only four 
campuses, a percentage of 25%. The research's main feature should be considered 
as a “case study”. The initial research strategy was to adopt the quantitative aspect, 
but after the examination of the initial data, the qualitative aspects became more 
significant. Data collection techniques varied from the use of questionnaires to semi-
structured interviews. The bibliographic research involved the presentation and 
analysis of the teaching of music panorama in the Brazilian elementary school system, 
defined by many national education laws. In order to understand such regulations this 
study used Stephen Ball’s policy cycle method as a reference. Considering that within 
the IFBA institution the teaching of music takes place within “Integrated Education” 
(High School integrated with the average level of professional technical education), the 
research also took into consideration the analysis of the creation and development of 
this form of education. The teachers' music praxis was analysed according to the music 
theory model C(L)A(S)P developed by Keyth Swanwick. Data collection indicated that 
the five stages of the music education process belonging to Swanwick’s theory were 
present in the teaching of music practiced in the IFBA.  The research further 
demonstrated that the results of music education practices developed in the other IFBA 
campuses are analogous to the results obtained in the Vitória da Conquista campus. 
 
 
Keywords: Musical Education. Teaching music in the Federal Institute of Bahia 
(IFBA). Integrated Education. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1.1 UMA TRAJETÓRIA DE VIDA - UM AMBIENTE DE TRABALHO: 

CORRELAÇÕES AMALGAMADAS PARA CONSTRUÇÃO DO TEMA DE 

PESQUISA 

 

Nos anos 1980 encontrava-me ainda em Pernambuco e cursava paralelamente 

o Ensino Médio e o Curso Técnico de Piano. Talvez por esta razão ainda aos 17 anos 

de idade tornei-me professor de piano e de teoria musical. Dois anos depois, fui 

trabalhar em uma instituição privada no Estado do Rio de Janeiro, onde permaneci 

por cinco anos. Naquela instituição, além de atuar como professor de música, em 

turmas do Ensino Médio, iniciei a construção de uma carreira como regente de coros. 

As práticas musicais construídas com jovens/adolescentes estudantes do Ensino 

Médio foram decisivas para os trabalhos seguintes. 

A profissão de educador musical já estava decidida. Era necessário, então, 

buscar uma formação acadêmica adequada. Iniciei o ensino superior na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), no curso de Bacharelado em Piano. Naquela 

instituição tive o privilégio de estudar com profissionais que marcaram de forma 

emblemática meu fazer musical: Eliana Caldas Varejão e Edson Bandeira de Melo, 

nas classes de piano; Mariza Resende, na classe de análise musical; e Ariano 

Suassuna, na classe de estética filosófica. O convite para trabalhar em Petrópolis-RJ 

desencadeou a minha transferência do curso iniciado na UFPE para o Conservatório 

Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, onde, além de concluir o Bacharelado em 

Piano, na classe do professor Álvaro Furtado de Mendonça, concluí o Curso de 

Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música e o Bacharelado em 

Regência. Aos cursos de graduação, seguiu-se o Mestrado em Educação Musical, 

concluído com a defesa da dissertação O Ensino de Piano através da Música 

Contemporânea Brasileira – uma mostra centrada em obras de Ernest Widmer. Para 

além da satisfação de concluir uma pós-graduação, o mestrado me reservou o 

privilégio de trabalhar sob a orientação da Profa. Saloméa Gandelman. Os encontros
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semanais, durante quase três anos, resultaram em uma amizade que se estendeu 

para a vida. Muito mais do que orientação para pesquisa, as relações com a Profa. 

Saloméa Gandelman marcaram, de forma decisiva, o meu modo de tocar piano e a 

forma de fazer música envolvendo os estudantes.   

Aprovado no concurso para professor de música da Rede Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, trabalhei durante dois anos no Centro Integrado de Educação Pública 

Nação Mangueirense, uma escola que, basicamente, atendia estudantes do Morro da 

Mangueira, Zona Norte do Rio. Além da aquisição de novas experiências com o ensino 

de música, que pela primeira vez teve como público alvo estudantes do Ensino 

Fundamental, o trabalho nesta escola proporcionou o encontro com colegas de outras 

áreas, o que foi de extrema importância para construção de um pensamento crítico 

sobre políticas educacionais. O concurso seguinte foi para professor de música do 

Colégio Pedro II, uma instituição secular, criada pelo Imperador Pedro II, e que, em 

meados da década de 1990, era a única instituição de Ensino Fundamental e Médio 

exclusivamente propedêutica pertencente à Rede Pública Federal. Permaneci na 

instituição durante dez anos, até que, em 2005, solicitei redistribuição para o Instituto 

Federal da Bahia campus Vitória da Conquista (doravante IFBA Conquista), onde, até 

o momento, desenvolvo um projeto de educação musical.  

No IFBA Conquista, além das aulas de música para o 1º ano do Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio (doravante Ensino 

Integrado), os estudantes podem frequentar livremente o coral de estudantes, o curso 

de Leitura e Escrita Musical (LEM) e o grupo de flauta doce, atividades educativas de 

caráter extensionista. O envolvimento e dedicação de um número significativo de 

estudantes nessas atividades reafirmam a importância da escola como espaço 

democrático de construção de saberes e seu papel na formação musical dos 

estudantes. Registra-se a presença expressiva de estudantes nos concertos que 

compõem a agenda cultural da cidade e naqueles organizados pela escola. Alguns 

estudantes, em particular, demonstram habilidade de leitura musical, prática 

instrumental e desenvolvimento técnico vocal e, não raramente, alguns manifestam 

interesse em prosseguir estudos musicais em nível superior. 

O trabalho desenvolvido no IFBA Conquista, ressaltando-se a preparação e o 

encaminhamento dos estudantes para o ensino superior em música, serviu de base 
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para analisar de que forma o ensino de música se desenvolve no âmbito geral da 

Instituição e foi incorporado ao objeto de estudo desta pesquisa. 

 

1.2 EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA BÁSICA - TEMA DA PESQUISA: 

DELIMITAÇÕES, FORMULAÇÃO DE PROBLEMA, PRESSUPOSTO, 

OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS 

 

A Educação Musical aplicada à Educação Básica no Brasil pode levar à 

consecução de diversos objetivos, como sensibilizar os estudantes para a relação com 

a arte, fazer desabrochar entre eles a criatividade, desenvolver a musicalidade, revelar 

novos talentos, promover a sociabilização e contribuir para tornar o ambiente escolar 

mais descontraído. Na sociedade contemporânea, de perfil consumista e técnico-

mecanicista, para além dos objetivos destacados, o ensino de música deve também 

prestar-se à construção de novos paradigmas, à formação de um constructo de 

conhecimento musical e ao desenvolvimento das artes e das ciências.  

O ensino de música nas escolas da Educação Básica no Brasil, 

lamentavelmente, tem se revelado insuficiente para preparar os estudantes para 

testes de habilidades específicas, requeridos para o ingresso nos cursos superiores 

de música na maioria das universidades brasileiras. Em decorrência dessa realidade, 

o estudante que almeja prosseguir os estudos no campo da música, comumente, 

busca formação complementar em escolas de música especializadas ou em 

conservatórios, muitas vezes privados, que possam lhe garantir as competências 

mínimas necessárias para o ingresso em um curso superior de música. Este percurso 

difere do processo de formação que caracteriza a trajetória dos estudantes que 

almejam ingressar em cursos superiores em matemática, geografia ou química, para 

citar apenas alguns. 

Numa primeira análise, a Lei 11.769, de agosto de 2008 (BRASIL, 2008b), que 

alterou o Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

1996), ao tornar a música conteúdo obrigatório do ensino de Arte na Educação Básica, 

traria uma solução para esta problemática. Diversas prefeituras, governos estaduais, 

instituições privadas e instituições federais adotaram o ensino de música como 

disciplina obrigatória. Algumas redes de ensino, inclusive, já realizavam concursos 
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específicos para professores de música antes de 2008. Contudo, passados oito anos 

da publicação da Lei 11.769 e cinco anos do prazo dado para a sua efetiva 

implementação, constatou-se que diversos currículos e programas escolares não 

estavam em consonância com as determinações legais e que o modelo proposto para 

o ensino de Arte, com foco na Educação Musical, não estava sendo efetivamente 

aplicado na maioria das escolas do país. Um dos problemas decorria do fato de que 

a legislação não era suficientemente clara no tocante à contratação de professores. 

Em alguns locais, ainda eram promovidos concursos que aceitavam professor 

polivalente e situação pior ocorria quando o ensino de Arte tomava a forma de projetos 

orientados por profissionais/monitores não habilitados.   

Diante desse quadro, e após diversos anos de experiência na Educação Básica, 

me vi, assim tomado por uma inquietação que questionava porque o estudante que 

descobria o seu potencial artístico musical durante a Educação Básica necessitava 

buscar escolas de música especializadas para completar a formação que o habilitasse 

a ingressar em um curso superior em música, em vez de encontrar essa formação, de 

forma generalizada e democrática, na Educação Básica.  

Esta inquietação inspirou a criação, em 2005, de um projeto de Educação 

Musical no IFBA Conquista, o qual possibilitou aos estudantes desenvolverem uma 

série de atividades musicais no âmbito da escola. Estas atividades contribuíram para 

o desenvolvimento da musicalidade e para a habilidade de leitura e escrita musical. 

Dentre os resultados e efeitos desse projeto, pode-se registrar a aprovação de sete 

estudantes para cursos superiores em música, de 2011 a 2014. Muitos deles 

adquiriram a formação musical necessária para o ingresso nos cursos superiores por 

meio das práticas de educação musical que ocorriam no âmbito da escola, sem a 

necessidade de complementar a formação em escolas de música ou conservatórios. 

Tendo como ponto de partida esses dados apresentados sobre as práticas 

musicais desenvolvidas no IFBA Conquista, a presente pesquisa buscou analisar de 

que maneira o ensino de música era realizado nos demais campi do Instituto e 

averiguar os resultados do trabalho desenvolvido. A investigação partiu do 

pressuposto de que o estudante que descobre seu potencial artístico musical durante 

o Ensino Integrado do IFBA pode construir sua formação musical básica necessária 

para o ingresso no ensino superior no próprio ambiente da escola, sem a necessidade 
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de buscar essa formação em escolas de música especializadas. Com o propósito de 

testar essa hipótese, a pesquisa buscou comparar os dados obtidos no IFBA 

Conquista com aqueles encontrados nos demais campi do IFBA onde o ensino de 

música se fazia presente. A pesquisa procurou responder às seguintes questões: 

como a educação musical se insere e se desenvolve na estrutura curricular dos cursos 

da Educação Básica ministrados no IFBA? Os resultados apresentados no campus 

Vitória da Conquista, quanto a formação musical e encaminhamento de estudantes 

ao ensino superior em música, são também encontrados nos demais campi onde há 

ensino de música? 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram estabelecidos dois objetivos gerais: 

identificar e analisar a presença/ausência da educação musical como conteúdo na 

estrutura curricular do IFBA; e, descrever e analisar de que maneira o ensino de 

música é desenvolvido no âmbito da instituição. Para atingir estes objetivos, instituiu-

se como objetivo específico inicial mapear quais campi do IFBA ministravam aulas de 

música como conteúdo obrigatório presente na estrutura curricular dos cursos de 

Ensino Médio integrado à educação profissional técnica de nível médio. A pesquisa 

realizada para obtenção deste dado permitiu identificar em quais campi o ensino de 

música era ministrado e forneceu uma visão sobre o ensino do componente curricular 

Arte no âmbito geral da instituição. 

Identificada a presença do ensino de música em alguns campi do IFBA, 

estabeleceu-se como segundo objetivo específico averiguar, com os professores de 

música, as condições, os contextos e as formas de execução das aulas de música. 

Aos professores de música indagou-se também sobre a existência de estudantes 

egressos do IFBA que tivessem concluído ou estivessem matriculados em cursos 

universitários de música. De posse desses dados, a pesquisa foi direcionada aos 

egressos na expectativa de identificar a importância das atividades musicais 

realizadas no IFBA em suas formações musicais. As entrevistas realizadas com esses 

ex-estudantes do IFBA visavam investigar a trajetória de seus estudos musicais antes 

do ingresso nos cursos superiores de música. Posteriormente, os dados obtidos no 

campus Vitória da Conquista foram confrontados com os dados recolhidos nos outros 

campi do IFBA. 
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Como a pesquisa se iniciou sob a égide da Lei 11.769, de agosto de 2008, 

adotou-se, também, como objetivos específicos verificar se as aulas de música nos 

campi do IFBA já eram ministradas antes da vigência dessa Lei; e, averiguar se a 

referida Lei modificou a visão dos gestores do IFBA sobre o ensino de música. 

Todavia, em maio de 2016, foi promulgada a Lei 13.278 que, além de música, 

incorporou aos currículos da Educação Básica o ensino de outras linguagens 

artísticas. Essa nova Lei modificou o § 6º do Art. 26 da LDB (Lei 9.394/1996), que 

passou a vigorar com o seguinte texto: “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”. A partir de então, não somente a música constitui conteúdo obrigatório, já que 

a obrigatoriedade foi ampliada para outras linguagens. Assim, por razões 

metodológicas a pesquisa ficou delimitada ao período de maio de 2013 a maio de 

2016.  

No momento inicial da pesquisa havia, ainda, um outro objetivo especifico: a 

partir dos dados recolhidos e analisados, propor alternativas para o ensino de música 

do IFBA e, quiçá, para a Educação Básica. Entretanto, a análise dos dados colhidos 

junto aos docentes de educação musical do IFBA mostrou a existência de múltiplas 

formas de trabalho pedagógico. De igual forma, os achados sobre o papel do ensino 

de música no Ensino Integrado como constructo de uma qualidade em educação 

referenciada nos sujeitos sociais mostraram que a proposição de um único modelo de 

ensino está na contramão de uma educação transformadora. Portanto, o 

desenvolvimento da pesquisa evidenciou que não há uma única forma de trabalho de 

educação musical. Neste sentido, fez-se necessário a exclusão da meta referenciada 

do rol de objetivos específicos. 

 

1.3 DADOS SOBRE CAMPO EMPÍRICO - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO: 

CONEXÕES CONSTRUÍDAS PARA ESTABELECER A METODOLOGIA DE 

PESQUISA 

 

Para Yin (2001, p. 32), caracteriza-se como estudo de caso uma “investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
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claramente definidos”. Pesquisar sobre as práticas musicais que ocorrem no âmbito 

do IFBA, sobretudo sobre a possibilidade de preparação de estudantes para o 

ingresso em faculdades de música; em conformidade com as afirmações de Yin 

(2001), pode ser considerado um fenômeno contemporâneo.  

O IFBA, uma instituição de ensino tecnológico, pode ser entendido como o 

contexto de vida real à qual o autor se refere. A investigação parte da inquietação 

inicial para entender os limites, que não estavam muito claros, da prática musical 

desenvolvida no âmbito de uma instituição tradicionalmente tecnológica (o fenômeno 

e o contexto). 

De acordo com Yin (2001, p. 21), o estudo de caso contribui de forma eficaz para 

a compreensão a respeito de um fenômeno considerado individual. O autor ainda 

ressalta que “o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real” (YIN, 2001, p. 21). 

Define-se, então, com base nas afirmações de Yin (2001) e de autores como Castro 

(1977), Martins (2006) e Severino (2007), que esta pesquisa de doutoramento em 

Educação Musical, caracteriza-se como um estudo de caso.  

Como ponto de partida tínhamos inicialmente o resultado do trabalho de 

educação musical desenvolvido no IFBA Conquista, o que, em nosso entendimento, 

pode ser abordado pelo que o autor denomina de fenômeno individual. Mas a pesquisa 

exigiu o nosso distanciamento do papel inicial de docente e que assumíssemos a 

função de pesquisador, para que, assim, pudéssemos avaliar se no âmbito do IFBA 

havia resultados de trabalhos análogos, antagônicos ou mais/menos abrangentes do 

que aqueles conseguidos no IFBA Conquista. Complementarmente, o estudo de caso 

foi usado como estratégia de pesquisa para que, a partir de uma visão do todo, 

pudéssemos obter uma visão mais crítica sobre nossa própria prática pedagógica.  

No desenvolvimento da pesquisa foi necessário, também, lançar mão de alguns 

expedientes associados à noção de pesquisa quantitativa. Segundo Sampieri, Collado 

e Lucio (2006, p. 5), o pesquisador adota o enfoque quantitativo quando ele “confia na 

medição numérica, na contagem e frequentemente no uso da estatística”. Para os 

mesmos autores, o pesquisador adota o enfoque qualitativo “para descobrir e refinar 

as questões de pesquisa”, e neste caso é mais significativo entender o fenômeno do 

que medir suas variáveis. Em nossa pesquisa, a coleta de dados inicial, realizada com 



20 
 

os diretores de ensino, mostrou a presença do ensino de Artes Visuais na maioria dos 

campi do IFBA. Por outro lado, confirmou-se um pequeno percentual de presença do 

ensino de música no âmbito da instituição. Essa coleta de dados inicial permitiu a 

configuração de tabelas, gráficos e figuras que integram o corpo do presente trabalho. 

A posse dos dados iniciais mostrou uma quantidade significativa de presença do 

ensino de Artes Visuais e, consequentemente, provocou a necessidade de analisar o 

percentual da presença do ensino de música no IFBA, direcionando a coleta de dados 

conseguinte para entrevistas com professores de música da instituição. A abordagem 

está em consonância com o que propõe Flick (2009, p. 45-46): “os motivos que fazem 

com que determinados padrões de resposta possam ser encontrados em grande 

quantidade nos questionários requer a coleta e o envolvimento de novos tipos de 

dados (por exemplo, entrevistas)”. Assim, um nova fase de coleta foi iniciada tendo 

como escopo identificar e avaliar a presença/ausência do ensino de música, averiguar 

de que forma tal ensino se desenvolveu na instituição e apresentar resultados 

holísticos desse ensino. Ou seja, utilizou-se um esquema dedutivo inicial para mostrar 

a necessidade de ênfase num esquema indutivo. 

Os dados serviram para consolidar a predominância do aspecto qualitativo da 

pesquisa, o que pode ser observado na análise das entrevistas, sobretudo com 

docentes e estudantes egressos. Assim, ficou evidente que “a ênfase não está em 

medir as variáveis envolvidas no fenômeno, mas entendê-lo” (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006, p. 7). Portanto, para estabelecer como campo de investigação o ensino 

de música no IFBA, a pesquisa adotou o enfoque qualitativo (FLICK, 2008; SAMPIERI 

COLLADO; LUCIO, 2006). 

O campo empírico foi organizado a partir da delimitação de quatro grupos de 

depoentes: os diretores de ensino dos campi, o representante da Pró-Reitoria de 

Ensino, os professores de música do IFBA e estudantes egressos da instituição. A 

metodologia utilizada para a coleta de dados envolveu a aplicação de questionários e 

a realização de entrevistas semiestruturadas. No decorrer das entrevistas, o 

entrevistado respondia sim ou não a perguntas por nós formuladas, fornecia dados ou 

discorria livremente sobre os assuntos propostos. Em alguns momentos foram 

necessárias intervenções do pesquisador a fim de que a resposta ficasse mais clara 

e objetiva. Tais intervenções, que extrapolam as perguntas previamente estruturadas, 
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aparecem, na tabulação e no corpo da tese, destacadas em negrito. A seguir, 

apresentamos um panorama das características de cada grupo abordado e dos dados 

coletados durante a realização das entrevistas e aplicação de questionários. 

 

1.3.1 Coleta de Dados com os Diretores de Ensino do IFBA 
 

Em 2013, no primeiro ano do doutoramento, além de revisão bibliográfica, 

estabelecemos como passo inicial da investigação obter uma macro visão do IFBA, 

incluindo sua extensão e a quantidade de campi, na expectativa de registrar e analisar 

a presença do ensino de música. Para atingir este objetivo fomos à Pró-Reitora de 

Ensino e, destaque-se positivamente, fomos atendidos por uma funcionária que 

gentilmente forneceu o contato dos diretores de ensino dos dezesseis campi do IFBA. 

Para a pesquisa com os diretores de ensino dos campi, foram utilizados 

questionários como instrumentos de coleta de dados. A maior parte dos questionários, 

apresentados a quinze diretores de ensino, foi aplicada por telefone e uma pequena 

parte via e-mail. O questionário destinado aos diretores não foi aplicado no campus 

Vitória da Conquista, porque as informações já estavam em posse do pesquisador. 

Definiu-se a aplicação de questionário para esse grupo porque eram poucos e 

objetivos os dados que se pretendia obter. Fundamentalmente, procurou-se 

investigar: (a) se no campus eram ministradas aulas de Arte; (b) qual linguagem ou 

linguagens da arte eram ministradas; e (c) quais motivos foram determinantes para 

que aquela linguagem fosse inserida no componente curricular Arte. Outrossim, 

tínhamos a expectativa de, ao identificar os campi onde havia ensino de música, obter 

o contato do professor responsável.  

Contatar os diretores de ensino de cada campus para aplicar os questionários 

tornou-se uma árdua tarefa. Em alguns casos foram necessárias até dez tentativas 

para localizar o diretor ou conseguir o momento adequado para que ele pudesse 

responder às questões. Esta etapa da investigação ocorreu entre 26 de agosto e 4 de 

novembro de 2013.  

O campus Salvador tem a maior quantidade de estudantes e cursos e, dada esta 

característica, há inclusive uma coordenação de Arte. Por esta razão, e sobretudo por 

ser o campus que deu início à trajetória secular da instituição, acreditávamos que as 

informações ali obtidas seriam significativamente relevantes para a pesquisa. Desse 
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modo, optamos por ampliar a investigação naquele campus, com a incorporação do 

coordenador da equipe de Arte, professor Elenildo Café.  

Observa-se no Quadro 1 que, em 2013, nos dezesseis campi do IFBA, onze 

contavam com, exclusivamente, aulas de Artes Visuais; em dois eram ministradas, 

exclusivamente, aulas de Música; em um eram ministradas aulas de Artes Visuais e 

Teatro; somente em um campus eram ministradas aulas das quatro linguagens: Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro; e em um dos campi não havia professor de Arte.  

 

Quadro 1 - Oferta da linguagem artística ministrada no componente curricular Arte 
para os cursos do Ensino Integrado nos campi do IFBA em 2013. 

 

Nome do Campus Linguagem ministrada no componente curricular Arte 

Barreiras                Artes Visuais 

Camaçari                Artes Visuais 

Eunápolis                Artes Visuais 

Feira de Santana                Artes Visuais 

Ilhéus                Nenhuma 

Irecê                Artes Visuais 

Jacobina                Artes Visuais 

Jequié                Artes Visuais 

Paulo Afonso                Artes Visuais 

Porto Seguro                Artes Visuais 

Salvador                Artes Visuais, Dança, Música e Teatro 

Santo Amaro                Música 

Seabra                Artes Visuais 

Simões Filho                Artes Visuais e Teatro 

Valença                Artes Visuais 

Vitória da Conquista                Música 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador mediante aplicação de questionários  

 

Desta forma, em 2013, o ensino de música aparecia como uma das linguagens 

artísticas do componente curricular Arte somente em 18,75% dos campi do IFBA, 

conforme pode ser observado na Tabela 1. Com a expansão recente dos Institutos 

Federais (IF), o IFBA passou a contabilizar, em 2016, dezenove campi. Entretanto, os 

três novos campi ainda não ministravam aulas na forma Integrada. Como o ensino de 

música no IFBA está inserido em Arte, componente curricular do Ensino Integrado, a 

análise dos percentuais desta pesquisa continua a considerar o total de dezesseis 

campi no âmbito do Instituto. 
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Tabela 1 - Presença das linguagens artísticas no componente curricular Arte 
do IFBA em 2013 

 

Linguagem da Arte Número de campi onde a 
linguagem artística está 

presente 

Percentual 

Artes Visuais 13 81,25% 

Dança 1 6,25% 

Música 3 18,75% 

Teatro 2 12,5% 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador mediante aplicação de questionários  

 

Durante a realização da pesquisa, o campus Ilhéus recebeu um professor de 

artes visuais, em 2014. Já o campus Seabra recebeu um professor de música em 

2015, o servidor Eric de Oliveira Barreto, redistribuído do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano. Música passou a ser a linguagem artística ministrada no campus 

Seabra a partir de 2015, o que ampliou a presença do ensino de música para quatro 

campi. Consequentemente, o percentual da presença do ensino de música no IFBA 

passou de 18,75%, em 2013, para 25%, em 2016, conforme pode ser visualizado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Presença do ensino de música no IFBA como linguagem artística no 
componente curricular Arte em 2016. 

 

 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador mediante aplicação de questionários  

 

Indagamos aos diretores de ensino sobre qual teria sido a razão para escolha da 

linguagem artística que é ministrada em cada campus. As respostas foram 

organizadas em cinco grupos, apresentados na Figura 2. 

 

 

25%

75%
Música

Outras linguagens da Arte
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Figura 2 – Razão para escolha da linguagem artística inserida no componente curricular 
Arte nos dezesseis campi do IFBA 

 

 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador mediante aplicação de questionários  

 

Um percentual significativo das respostas apontou que a decisão sobre a escolha 

da linguagem artística é responsabilidade da Reitoria. Como um percentual 

semelhante indicou a ausência de resposta por parte dos Diretores, entendemos a 

necessidade de uma investigação sobre as decisões tomadas no âmbito da Reitoria. 

 

1.3.2 Coleta de Dados na Pró-Reitoria de Ensino do IFBA 
 

A investigação no âmbito da Reitoria foi precedida da análise de dois editais de 

Concursos para Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

com vagas para Arte. O último, até aquele momento, foi o Edital Nº 06, de 11 de 

novembro de 2011, que ofereceu vagas para quatro campi, com carga horária de 40 

horas. Considerando que o referido concurso ocorreu três anos após a promulgação 

da Lei 11.769 de 2008, que dispunha sobre a obrigatoriedade do ensino de música na 

Educação Básica, chamou à atenção a formação acadêmica exigida no edital para o 

exercício do cargo: Licenciatura Plena em Educação Artística, Bacharelado em 

Educação Artística, Bacharelado em Artes Plásticas ou Licenciatura em Desenho e 

Plástica. Se o exposto não define a entrada exclusiva de professores de Arte Visuais, 

certamente dificulta a entrada de professores de Música. A análise do documento 

possibilitou compreender a presença de 75% dos professores de Arte do IFBA com 

formação em Artes Visuais. Ressalte-se, ainda, que, dos dez pontos estipulados no 
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edital para sorteio da prova escrita e didática, somente um fazia referência direta à 

linguagem musical. 

Para uma melhor compreensão a respeito dos critérios utilizados pela Reitoria 

para a definição tanto da formação acadêmica exigida quanto dos pontos que seriam 

sorteados para prova do concurso, agendamos uma entrevista com a profa. Lívia 

Santos Simões, então Pró-Reitora de Ensino. A resposta da Pró-Reitora confirmou 

que o ensino de arte ainda encontra-se pautado pelo visão consolidada pela Lei 

5.692/71, que criou a figura do professor polivalente: 

 
Abre-se concurso de generalista para área de Arte. Se o campus é 
novo, o professor vem como generalista e a linguagem que ele trouxer 
será dominante, embora haja uma solicitação de que o professor 
aborde várias linguagens com os estudantes dentro do possível. Mas 
é obvio que irá especializar-se naquela linguagem que se domina 
mais.1 

 
Assim, após quinze anos da promulgação da LDB de 1996, que extinguiu a 

Educação Artística dos currículos escolares, em tempo recentíssimo se vê quão 

latentes encontram-se, ainda, os efeitos de uma lei anterior. 

 

1.3.3 Coleta de Dados com Professores de Música do IFBA 
 

Os questionários aplicados aos diretores de ensino também objetivavam adquirir 

o nome e contato dos professores de música que atuavam nos campi do IFBA. De 

posse desta informação, foram contatados quatro professores de música, os quais, 

somados ao pesquisador, constituem a totalidade do universo de professores de 

música na instituição. As entrevistas foram realizadas entre 11 de dezembro de 2014 

e 11 de abril de 2015. Dentre outras questões, objetivava-se obter informações para 

a elaboração de um panorama detalhado sobre as aulas de música no IFBA. Para que 

os docentes pudessem descrever livremente sobre suas práticas, definiu-se pela 

realização de entrevistas e não apenas pela aplicação de questionários. Três 

entrevistas foram realizadas pessoalmente e as conversas gravadas em um aparelho 

celular foram posteriormente transcritas. A outra entrevista aconteceu via Skype. Um 

                                                           
1 Entrevista com a Pró-Reitora de Ensino do IFBA, Profa. Lívia Santos Simões, em 28 de janeiro de 

2014. 
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leque de questões semiestruturadas serviu de guia, embora as respostas muitas 

vezes suscitassem a abordagem de outros temas que não estavam pré-estabelecidos. 

Os doutores Helder Rocha Leite e Michal Siviero Figueredo, professores do 

campus Salvador, foram entrevistados em dias diferentes, no próprio campus, no 

bairro do Barbalho, em uma das salas de música do núcleo de artes. A entrevista com 

o professor Helder teve duração de 1 hora e 20 minutos e a entrevista com a 

professora Michal durou 59 minutos.  

A entrevista com o mestre Eric de Oliveira Barreto, professor do campus Seabra, 

foi marcada em um final de tarde. Dirigi 364 km de Vitória da Conquista até Seabra e, 

como não sabia exatamente quanto tempo gastaria para percorrer esta distância, 

decidi fazer este percurso quase sem paradas. Mesmo assim, quando cheguei na 

cidade, já era noite. Felizmente, o professor Eric também se atrasou do retorno de 

uma visita técnica que fazia com os estudantes. Exaustos, concordamos em remarcar 

nosso encontro para o dia seguinte. Por fim, a entrevista aconteceu em uma das salas 

de aula do campus e teve duração de 1 hora e 7 minutos.  

Poliana Almeida, professora do campus Santo Amaro, estava de licença para o 

doutoramento, em São Paulo. A entrevista foi realizada via Skype e teve a duração de 

34 minutos. Com o programa Skype instalado no computador, decidi ligar o gravador 

do celular ao lado do computador durante a entrevista. Felizmente foi uma sensata 

decisão, pois jamais consegui encontrar a gravação da conversa que, supostamente, 

estaria salva no computador. Até hoje não sei se a entrevista não foi gravada pelo 

programa Skype ou se simplesmente não consegui encontrá-la. 

Para manter o sigilo sobre as fontes das informações, os professores 

entrevistados foram identificados na tabulação de respostas como docente 1, docente 

2, docente 3 e docente 4. A numeração foi definida com base nas datas em que 

ocorreram as entrevistas, sendo esta uma informação indisponível aos leitores. 

Ressalta-se, ainda, que, propositadamente, utilizamos o tratamento no masculino para 

todos os entrevistados. 

 

1.3.4 Coleta de Dados com Estudantes Egressos do IFBA 
 

Semelhante à pesquisa com os docentes, consideramos a coleta de dados com 

os egressos de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa, razão pela 
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qual definiu-se que a investigação concernente a este grupo seria realizada por meio 

de entrevistas, tendo como guia um roteiro com questões semiestruturadas.  Dos sete 

estudantes do IFBA Conquista que prestaram vestibular para música, três tiveram 

problemas com documentação durante o processo de matrícula e, portanto, não 

ingressaram no curso. Por esta razão decidimos não inclui-los nas entrevistas. Assim, 

dos egressos do IFBA Conquista, quatro foram entrevistados, três no IFBA Conquista, 

quando se encontravam de férias, e um na Escola de Música da UFBA, em Salvador. 

Uma das questões direcionadas aos professores de música tinha como objetivo 

averiguar se havia estudantes egressos de seu respectivo campus que tivessem 

ingressado em cursos superiores em música. Além do campus Vitória da Conquista, 

somente em um campus obtivemos registro de ex-estudantes cursando faculdade de 

música. Um dos docentes entrevistados nos forneceu o contato de um egresso com o 

perfil que buscávamos, e através dele conseguimos o contato de outro ex-estudante 

do mesmo campus. Não obstante a insistência do pesquisador, só obtivemos 

conhecimento da existência desses dois egressos, com os quais agendamos as 

entrevistas. Naquele momento, os dois encontravam-se matriculados em cursos 

superiores em música, na Escola de Música da UFBA, onde ocorreram as entrevistas. 

Somando-se aos egressos do campus Vitória da Conquista, seis estudantes 

constituem o universo de estudantes de música entrevistados. Para um panorama 

geral sobre o campo empírico, a Tabela 2 sintetiza os sujeitos ou grupos que 

compõem o universo pesquisado. 

 

Tabela 2 - Sujeitos e grupos que compõem o campo empírico da pesquisa 
 

Sujeitos/Grupos pesquisados 
 

Instrumento/metodologia 
de coleta 

Quantitativo 

Diretores de Ensino Questionário 15 

Pró-Reitor de Ensino Entrevista 01 

Coordenador do Departamento de arte 
do campus Salvador 

Entrevista 01 

Professores de música do IFBA Entrevista 04 

Estudantes egressos do IFBA Entrevista 06 

Fonte:  Dados do pesquisador 
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1.3.5 Aspectos da Organização para Coleta de Dados com Professores e 

Egressos e para Desenvolvimento da Tese 

 

As perguntas que serviram como guia para entrevistar professores e estudantes 

foram organizadas previamente de modo a contemplar informações quanto (1) ao 

aspecto físico e acervo da escola, (2) à organização do componente curricular Arte e 

dos cursos de extensão eventualmente ofertados, (3) à prática pedagógica adotada 

pelos docentes, (3) às atividades musicais que os egressos frequentaram enquanto 

estudantes do IFBA, (4) à preparação dos estudantes para ingresso nos cursos 

superiores de música. Esta organização gerou blocos temáticos específicos para cada 

um dos dois grupos, o que foi de suma importância para a posterior manipulação dos 

dados.  

As transcrições dos dados das entrevistas, organizados em formato de 

tabulação, desses dois importantes grupos pesquisados, professores e estudantes, 

encontram-se apensados como apêndices da tese. A análise geral e minuciosa destas 

entrevistas encontra-se no capítulo 4, que descreve as práticas musicais 

desenvolvidas no IFBA. Entretanto, algumas falas dos professores encontram-se 

analisadas no capítulo 3.  

Os blocos temáticos para as entrevistas com os professores foram assim 

organizados: perfil do professor respondente; acervo musical e adequação do espaço 

físico; organização do componente curricular Arte/dinâmica das atividades; prática 

pedagógica das aulas de música ministradas no Ensino Integrado; práticas 

pedagógicas desenvolvidas como projetos de extensão; relações institucionais; 

resultados do trabalho desenvolvido. 

As entrevistas com os egressos foram pautadas pelos seguintes blocos 

temáticos: perfil do respondente; experiências musicais anteriores ao ingresso no 

IFBA; atividades musicais desenvolvidas no IFBA; importância do ensino de música 

do IFBA para a escolha profissional; importância do ensino de música do IFBA na 

preparação para ingresso em cursos superiores de música; apoio da família quanto à 

escolha profissional e perspectivas para a carreira musical futura. 

Pesquisar o ensino de música no Instituto Federal da Bahia desencadeou a 

necessidade de encontrar o lugar tanto do ensino de música como da instituição no 



29 
 

cenário educacional brasileiro, portanto, além do presente capítulo introdutório, que 

mostrou objetivos, questões norteadoras, justificativas, aspectos metodológicos e 

algumas informações sobre a formação profissional do autor; a tese organiza-se em 

mais três capítulos.  

O segundo capítulo, Ensino de música nas escolas da Educação Básica: 

dimensões reais – dimensões legais, consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre o 

ensino de música na Educação Básica que toma como balizadores leis educacionais 

de abrangência nacional. Tais leis demarcam diversos momentos históricos da 

educação musical na escola e, em cada um desses momentos, é possível perceber 

um descumprimento das leis ou maneiras diferenciadas de interpretá-las. O estudo da 

educação musical no Brasil, apoiado na trajetória das leis, adota como referencial 

teórico as abordagens do Ciclo de Políticas de Stephen Ball e seus colaboradores 

(BALLL, 1994). 

O terceiro capítulo, A Rede Federal de Educação Tecnológica e o Instituto 

Federal da Bahia: trajetória, integração entre ensino médio e ensino técnico 

profissional e qualidade em educação, apresenta a Rede Federal de Educação 

Tecnológica, faz um histórico sobre a trajetória do Instituto Federal da Bahia e 

identifica que o ensino de música é ministrado no IFBA como uma linguagem do 

componente curricular Arte, presente na matriz curricular do Ensino Médio integrado 

à Educação Profissional Técnica de nível médio. O histórico da trajetória do IFBA está 

amparado em revisão de bibliografia e análise de documentos oficiais e se orienta 

pela perspectiva de discutir (i) a dicotomia Ensino Médio x Educação Profissional 

Técnica e (ii) a atual integração entre essas duas modalidades de ensino dentro da 

proposta que foi denominada como Ensino Integrado. O capítulo se conclui com a 

análise do Ensino Integrado como constructo da qualidade em educação referenciada 

nos sujeitos sociais, tendo como base do referencial teórico os estudos sobre 

qualidade em educação de Adilson César de Araújo. 

O quarto capítulo, Práticas musicais no IFBA – análise dos dados recolhidos, faz 

um estudo da práxis musical desenvolvida no IFBA. Apresenta os dados extraídos das 

entrevistas com docentes de música e estudantes egressos da instituição, que nos dá 

um panorama geral sobre as condições e ambiente nos quais as atividades musicais 

se desenvolvem. Parte dos dados colhidos são analisados à luz do modelo teórico 
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musical C(L)A(S)P de Keith Swanwick (1979), educador musical inglês, reconhecido 

e respeitado entre os educadores musicais brasileiros. 
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2 ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

DIMENSÕES REAIS - DIMENSÕES LEGAIS 

 

A ideia de que o valor da música e da 
educação musical sofrem modificações a 
cada período histórico mobiliza a 
necessidade de refazer o percurso do 
pensamento em diferentes épocas em busca 
dessas transformações (Marisa Fonterrada, 
2005, p. 17). 

 

O Decreto 1331 A, de 17 de fevereiro de 1854, em seu Artigo 47, enumerou as 

matérias que deveriam compor o currículo do ensino primário nas escolas públicas 

brasileiras e acrescentou que poderia “compreender também noções de música e 

exercício de canto”. O mesmo Decreto, no Artigo 79, incluiu o ensino de música na 

lista de matérias do então denominado Ensino Secundário (BRASIL, 1854). O Decreto 

não garantiu que o ensino de música fosse aplicado em todo país. Longe disso, visava 

atender às necessidades da então capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Para 

Fonterrada (2005, p. 194), foi somente a partir deste Decreto “que se instituiu 

oficialmente o ensino da música nas escolas públicas brasileiras”. Entretanto, é 

relevante destacar que, a despeito do Decreto ter sido publicado em 1854, o Colégio 

Pedro II, cuja fundação constituiu-se em um marco histórico e que se mantém, até 

hoje, como referência de ensino de qualidade no país, contempla o ensino de música 

como parte integrante de seu currículo desde a sua fundação, em 2 de dezembro de 

1837.2  

Setenta e cinco anos depois do Decreto, em 1929, no Rio de Janeiro, então 

capital do país, um programa de música destinado aos estabelecimentos de ensino 

foi elaborado por uma comissão, designada por Fernando de Azevedo, que ocupava 

o cargo de Diretor-Geral de Instrução Pública, e formada por Francisco Braga, Sylvio 

Salema Garção Ribeiro e Eulina de Nazareth. De acordo com o referido programa de 

ensino, o fazer musical deveria se efetivar “através do canto coral e do ensino 

                                                           
2 O Colégio Pedro II, fundado em 2 de dezembro de 1837, foi o primeiro colégio de instrução secundária 

criado para ser referência de ensino no Brasil. Sediado no Rio de Janeiro, conta atualmente com 
cerca de 13.000 estudantes. Informações disponíveis em: <http://www.cp2.g12.br/historia_cp2.html> 
e <https://www.cp2.g12.br/UAs/se/departamentos/musica/pagina_nova/index.htm>. Acesso em: 02 
jun. 2015. 
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instrumental individual e coletivo” (FUKS, 1991, p. 114). A proposta introduziu, nos 

anos 1930, o ensino instrumental individual e coletivo, mas o devir histórico da 

educação veio a consolidar o canto coletivo como proposta hegemônica para o ensino 

de música no Brasil.   

Já a partir de 1937, destaca Fuks (1991, p. 115-119), um outro grupo de 

professores, liderados por Sá Pereira e Liddy Chiaffarelli Mignone, desenvolveu a 

proposta de um curso chamado de iniciação musical, amparado nas ideias de 

Dalcroze (1865-1950), na perspectiva da formação de futuros músicos, que veio a 

inovar a maneira de musicalizar crianças.3 

O método Dalcroze estava presente, também, na proposta de programa para o 

ensino oficial de música elaborada por Luciano Gallet, Mario de Andrade e Sá Pereira, 

em 1931, a pedido do então Presidente da República, Getúlio Vargas. A proposta foi 

recusada para ser implementada na Rede Pública, mas o método Dalcroze ganhou 

espaço no Conservatório Brasileiro de Música, do Rio de Janeiro. Esta instituição, 

criada em 1936 por um grupo de músicos liderados por Oscar Lorenzo Fernandez, 

tornou-se palco para a implementação de novas propostas para o ensino de música 

(FUKS, 1991, p. 119).  

O fato de o método Dalcroze ainda ser utilizado amplamente por escolas de 

vanguarda nos dias atuais, quase oitenta anos depois de sua implementação no 

Brasil, torna-se um indicativo da sua importância e do quanto aqueles professores 

estavam atentos ao que de mais vanguardista ocorria no campo da educação musical 

em outros países. 

Não obstante tantas iniciativas importantes naquele período histórico, o ensino 

de música foi introduzido oficialmente nas escolas da Educação Básica no Brasil nos 

anos 1930, com o projeto do Canto Orfeônico, idealizado por Heitor Villa-Lobos (1887–

1959). Como ressalta Santos (2003, p. 45-46), o “Canto Orfeônico contribuiu para que 

a educação musical fosse considerada pelo sistema educacional brasileiro como parte 

de suas responsabilidades”. A partir daquele momento, o ensino de música, nos 

termos da Lei, tornou-se de abrangência nacional.  

                                                           
3 Emile Jacques Dalcroze, educador musical Austríaco que viveu na Suíça. Precursor do método Ativo, 

uma pedagogia musical que influenciou o sistema de ensino de música com repercussão mundial. 
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O nosso estudo sobre a trajetória do ensino de música na Educação Básica no 

Brasil toma como referência quatro momentos importantes, que serão considerados 

balizadores: o canto orfeônico, a Lei 5.692/1971, a LDB 9.394/1996 e a Lei 

11.769/2008, recentemente substituída pela Lei 13.278/2016. 

Os momentos históricos foram demarcados por Leis de abrangência nacional. 

Entretanto, a despeito da existência das leis, o ensino de música nunca esteve 

presente em todas as escolas brasileiras. Por esta razão, julgamos importante verificar 

a relação entre as dimensões legais e as dimensões reais. A relação entre as 

normativas e a real presença do ensino de música nas escolas toma como referencial 

teórico as abordagens do Ciclo de Políticas de Stephen Ball e seus colaboradores. 

Trata-se de um método que consiste em pensar as políticas, pesquisar e teorizar sobre 

elas, e refletir sobre a maneira como elas são construídas. 

 

2.1 O CANTO ORFEÔNICO 
 

A mocidade que canta é mais moça ainda, 
porque vive a música com uma intenção 
maravilhosa (VILLA-LOBOS). 

 

No projeto de difusão da Educação Musical implantado ainda no primeiro 

Governo Vargas, a música deveria chegar a todas escolas de ensino primário, 

secundário e profissional. O projeto tem a marca de Heitor Villa-Lobos e se consolida 

com a publicação do Decreto Nº 19.890, de 18 de abril de 1931, que versa sobre a 

reforma do ensino. Em entrevista concedida ao Diário de Notícias de 23 de fevereiro 

de 1932, Villa-Lobos fala, de forma apaixonada, sobre a motivação para o canto 

coletivo: 

 

O Brasil é um dos países mais privilegiados do mundo. O povo tem 
uma intuição musical profunda. Tudo canta sem querer. O mar, o rio, 
o vento, a criatura. O canto é, principalmente, um desabafo. A 
mocidade que canta é mais moça ainda, porque vive a música com 
uma intenção maravilhosa. Tudo isto que acabo de dizer é banal. Toda 
gente conhece. [...] por isso me animo a repetir, ainda uma vez, o que 
já afirmei antes, o que afirmarei sempre: o povo brasileiro deve cantar. 
(VILLA LOBOS apud SILVA, 1974, p. 118). 
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Os objetivos do canto orfeônico foram assim definidos pelo próprio Villa-Lobos, 

em ordem de importância: “1º - a disciplina; 2º - o civismo e 3º - a educação artística” 

(FUKS, 1991, p. 120 e SANTOS, 2012, p. 182).  

Para a execução e fiscalização do projeto do Canto Orfeônico, foi criada, em 

1932, por Anísio Teixeira, então secretário da Educação da Prefeitura do Distrito 

Federal, uma Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA). 4  Caberia a 

este órgão e ao maestro Villa-Lobos, empossado como primeiro diretor, a 

responsabilidade de organizar orientações aos professores de música (FUKS, 1991, 

p. 119). Além disso, “aos interventores e diretores de instrução de todos os Estados 

do país foi enviado, em 1933, um apelo no sentido de que se interessassem pela 

propagação do ensino da música nas escolas, e pela organização de orfeões 

escolares” (SILVA, 1974, p. 115-116). 

Ao SEMA foi atribuída, também, a responsabilidade de ofertar cursos rápidos, 

com o objetivo de preparar professores para atuarem nas escolas. Fuks (1991) 

destaca que, dada a insuficiência de professores de música para atuar no projeto, 

foram criados, pelo SEMA, cursos com duração de um a dois meses e que, segundo 

depoimento da professora Rejane Carvalho de França, “aconteciam nas férias, em 

quase todas as capitais do país, e reuniam, geralmente, professores egressos da 

escola normal que, possuindo algum conhecimento musical, recebiam aulas de 

música” (FUKS, 1991, p. 123). Ao final destes cursos, os professores eram 

considerados habilitados para ministrar as aulas de música.  

Afinado com a proposta nacionalista do Estado Novo, o SEMA enviava aos 

professores um boletim contendo, inclusive, sugestões de cânticos para datas 

comemorativas, que deveriam ser preparados pelos professores em suas escolas de 

origem para execução posterior em canto coletivo. Por diversas vezes Villa-Lobos 

declarou a difusão do espírito cívico e a disciplina como objetivos primeiros do ensino 

de música por meio do canto orfeônico (FUKS, 1991, p. 119).  Em megaeventos 

                                                           
4 Em nota de rodapé, Rosa Fuks (1991), em seu livro O Discurso do Silêncio, informa que a instituição 

foi criada com o nome de Serviço de Música e Canto Orfeônico. Em 1933, passou a chamar-se 
Superintendência de Educação Musical e Artística e, em 1936, recebeu o nome de Serviço de 
Educação Musical e Artística do Departamento de Educação Complementar. Por esta razão, alguns 
autores se referem à instituição como “a SEMA”. Todavia, em sua pesquisa, Fuks registrou que todos 
os entrevistados usavam “o SEMA”, forma que passou a usar em seu livro (FUKS, 1991, p. 119). A 
nossa análise adotou a forma usada por Fuks. 
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patrocinados pelo Estado, dos quais participavam milhares de crianças e jovens, 

estudantes da rede pública, o Canto Orfeônico tornou-se o cartão de visita das escolas 

públicas do Rio de Janeiro e do Governo Vargas. Fuks ressalta, com base no 

pensamento de diversos autores, entre eles Vasco Mariz (1987) e o próprio Villa 

Lobos, que toda orientação dada pelo SEMA aos professores das escolas visava 

“fazer com que a nossa escola, principalmente a pública, participasse cantando da 

exacerbação nacionalista que então reinava” (FUKS, 1991, p. 119). Fica evidente que 

o projeto tinha como objetivo que toda a escola pública cantasse.  

Fuks (1991, p. 120) adverte para que o estudo sobre o ensino de música com 

foco no Canto Orfeônico não fique centrado na figura do seu mentor intelectual. Alerta, 

ainda, para que o olhar do pesquisador direcionado para o discurso musical de Villa 

Lobos não implique em atitudes que levem a enaltecer ou reduzir o Villa-Lobos 

educador. Entretanto, o Canto Orfeônico, o SEMA e o próprio Villa-Lobos parecem de 

tal forma amalgamados que não há como não direcionar uma vertente do estudo para 

pensar a figura emblemática do maestro, considerado o mais importante compositor 

das américas.  

Fonterrada (2005, p. 196) relata, amparado em depoimentos de Orlando Leite e 

Homero Magalhães, que foram alunos de Villa-Lobos, que o compositor, em suas 

viagens à Europa, conheceu a proposta de trabalho do educador musical húngaro 

Zoltán Kodály (1882-1967) e idealizou a adequação dessa proposta às escolas 

brasileiras. Chamou a atenção de Villa as abordagens nacionalistas evidentes no 

método, como a utilização do material folclórico e popular da própria terra, assim como 

o ensino de música com ênfase no canto coral e uso do manossolfa – sinais manuais 

utilizados para o exercício de solfejo.  

Villa-Lobos sempre esteve ao lado de importantes artistas e intelectuais de seu 

tempo e deles obteve admiração ou rejeição. Não são raros os depoimentos sobre a 

forma um tanto áspera de Villa-Lobos no trato com as pessoas. O musicólogo alemão 

Curt Lange, ao dedicar-se à tarefa de buscar apoio financeiro e informações técnicas 

para publicação do Boletin Latino Americano dedicado à música brasileira, em carta 

enviada a Mario de Andrade, declara seu desafeto ao compositor Villa-Lobos: 

 

Villa-Lobos fala abertamente a certas pessoas e até a um amigo meu 
que se o Boletim não sair como ele quer, tirará o seu título e o fará sair 
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editado com o seu famoso Conservatório [...]. Não gosto de brigar, mas 
se Villa-Lobos quiser, ele terá. Nunca vi em parte alguma uma pessoa 
que seja mais detestada que este homem (CURT LANGE, 1944 apud 
ARCHANJO JÚNIOR, 2013, p. 182-183). 
 

Em contraposição, trago algumas impressões de quando estive presente, em 

1991, no concerto comemorativo do aniversário de oitenta anos do maestro e 

compositor José Vieira Brandão, realizado no Paço Imperial, na Praça XV, no Rio de 

Janeiro. Brandão, um importante compositor brasileiro, Diretor do Conservatório 

Brasileiro de Música durante vários anos, fundador da cadeira Nº 36 da Academia 

Brasileira de Música, foi contemporâneo e atuou como intérprete em estreia de várias 

obras para piano de Villa-Lobos. Ao final do concerto em sua homenagem, ao ser-lhe 

concedida a palavra, Brandão não a usou para agradecer a justa homenagem. 

Dedicou e transferiu, solenemente, as honras ao mestre e saudoso amigo Villa-Lobos. 

O fato, que não é isolado, é uma mostra de como alguns de seus pares reconheciam 

o privilégio de ter convivido e trabalhado com o maestro Villa-Lobos.  

De qualquer modo, à parte a crítica ao compositor, sobretudo devido ao seu 

atrelamento político ao Governo Vargas, é importante ressaltar que o canto orfeônico 

inaugura um posicionamento político que coloca o ensino de música sob a 

responsabilidade do sistema educacional brasileiro. Em 22 de julho de 1946, já sob o 

governo de Gaspar Dutra, foi aprovada a Lei Orgânica do Ensino do Canto Orfeônico, 

o Decreto-Lei 9.494, que tornou obrigatório o ensino de música em todo o território 

nacional. A referida lei orientou a prática do canto orfeônico no país por muitos anos. 

Com o fim do Estado Novo e a saída de Villa-Lobos do SEMA, silencia-se o canto 

das escolas, mas gradativamente, não radicalmente. Ingressei como professor de 

música no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1995. O ano anterior ficara marcado 

pelo fim de uma atividade coletiva denominada Fogo Simbólico, na qual os estudantes 

de todos os campi da instituição se reuniam na quadra do campus São Cristóvão. Sem 

desconsiderar a cerimônia, que simbolizava a passagem do fogo patriótico pelas 

escolas, era consenso entre os professores e estudantes que o grande coral, formado 

por todos os estudantes do Ensino Fundamental do Colégio, havia se tornado o carro 

chefe do evento. O repertório executado pelo grande coro, no ano de 1994, incluía 

Fibra de Herói (composição de Guerra-Peixe e poema de Barros Filho), O Canto do 

Pajé (de Villa-Lobos) entre diversos hinos pátrios.  O repertório escolhido, somado ao 
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fato da escola estar localizada na antiga Capital Federal e à tradição que o nome do 

colégio sustentava, atesta que, aproximadamente 35 anos após a morte de Villa-

Lobos, ainda se percebia latentes os efeitos do projeto do Canto Orfeônico. 

 

2.2 A LEI 5.692 DE 1971 
 

Como a Lei 5.692/71 modifica a LDB 4.024 de 20 de dezembro de 1961, 

considerou-se importante uma varredura sobre a possibilidade de alguma atividade 

artística na escola previstas na vigência da LDB de 1961, a primeira lei de abrangência 

nacional que tratou de todas as modalidades de ensino. Embora não contenha 

referência específica ao ensino de música, algumas menções à arte podem ser 

encontradas. O Art. 26, refere-se à possibilidade de que o Ensino Primário fosse 

estendido por mais dois anos, a critério dos sistemas de ensino. No Parágrafo Único 

do mesmo artigo, sugere-se que nesses dois anos, pudesse ocorrer a iniciação “em 

técnicas de artes aplicadas, porém adequadas ao sexo e à idade” (BRASIL, 1961). A 

lei sugere um posicionamento excludente, ao destacar que algumas atividades 

artísticas fossem específicas para meninos ou meninas. Nos parece que o termo 

técnicas de artes aplicadas ali evocado não se refere ao ensino de arte. Fica evidente, 

também, que as atividades entendidas como técnicas de artes aplicadas, não seriam 

ofertadas nos anos iniciais, mas apenas naqueles casos específicos em que o ensino 

primário fosse estendido para seis anos.   

A segunda menção à arte na Lei de 1961 está no Art. 38, que trata da 

organização do ensino ginasial e colegial. Indica-se que, na distribuição da carga 

horária, seja observada a oferta de “atividades complementares de iniciação artística”, 

embora não estabeleça garantias para que essas atividades complementares 

aconteçam.  

Por fim, ao tratar do Ensino Técnico, que na vigência da Lei 4.024 era ministrado 

nos ciclos ginasial e colegial, está previsto, no Art. 50 que, além dos cursos 

tradicionalmente conhecidos (industrial, agrícola e comercial), os estabelecimentos de 

ensino industrial poderiam “manter cursos de aprendizagem, básicos ou técnicos, bem 

como cursos de artesanato e de mestria” (BRASIL, 1961). Pelo contexto, os cursos 

de artesanato objetivavam a formação de mão de obra qualificada para o trabalho.  
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Uma década depois, a Lei 5.692, de 1971, modifica a LDB de 1961, 

especificamente no que tange ao ensino Fundamental e Médio, que passam a ser 

nomeados de 1º e 2º graus, e insere Educação Artística nos currículos. Em seu Artigo 

7º, a nova lei estabelece que “será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 

Educação Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus” (BRASIL, 1971). 

Sempre me inquietou pensar as razões pelas quais, a despeito ter sido gerada 

sob a égide da Ditadura Militar, a Lei 5.692/71 trouxe a Arte para a escola de forma 

obrigatória. Mais instigante ainda é que a referida lei não define as disciplinas do 

núcleo comum obrigatório, em âmbito nacional, cabendo esta definição ao Conselho 

Federal de Educação (CFE), e também que a lei determina que os Conselhos de 

Educação encaminhem relação das disciplinas que poderiam ser escolhidas como 

parte diversificada. No corpo da Lei, em seu Art. 4º, § 1º lê-se: 

 

I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as matérias 
relativas ao núcleo comum, definindo-lhes os objetivos e a amplitude.  
II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respectivos 
sistemas de ensino, as matérias dentre as quais poderá cada 
estabelecimento escolher as que devam constituir a parte diversificada 
(BRASIL, 1971).  

 

Conquanto a Lei designe aos Conselhos o poder de definição dos currículos 

específicos de cada sistema de ensino, todavia traz em seu próprio texto a 

determinação de que Educação Artística, ao lado de Educação Moral e Cívica, 

Educação Física e Programa de Saúde deveriam ser obrigatórias. Qual a razão dessa 

obrigatoriedade? Nosso estudo pretende levantar algumas hipóteses.  

A primeira delas seria admitir que o legislador estaria preocupado com a 

possibilidade de que, em uma interpretação equivocada sobre a Lei, a Educação 

Artística, por exemplo, não entrasse nem como disciplina obrigatória nem como parte 

diversificada, correndo o risco de ficar fora dos currículos. Este argumento pode ser 

conferido no próprio texto do Parecer 540/77 do CFE: 

 

A importância dos elementos previstos pelo art. 7º para a formação do 
homem é tal, que a lei, ela própria, os enumera e obriga. E o fato de a 
lei, ela mesma, os destacar, ao mesmo tempo que atribuía ao 
Conselho Federal de Educação, no art. 4°, a competência de fixar, 
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"para cada grau as matérias do núcleo comum" evidencia, quanto 
àqueles, a preocupação do legislador, como se procurasse evitar o 
risco de a educação artística, a educação moral e cívica, a educação 
física, a educação religiosa e os programas de saúde não receberem 
o realce que convém na educação das crianças e adolescentes 
(BRASIL, 1977, p. 134) 

 

Mas, afinal, como foi tratada a Educação Artística na vigência da Lei? O texto do 

CFE destacado acima utiliza o temo elemento quando trata da Educação Artística, e 

denomina matéria os demais componentes curriculares. Neste sentido evidencia-se 

que, em termos normativos, não foi dado à Educação Artística o mesmo tratamento 

dado às outras disciplinas.  

Sobre a Lei 5.692, Fonterrada (2005, p. 201) afirma: 

 

Desde a sua implantação, o ensino de música passou e ainda vem 
passando, por inúmeras vicissitudes, perdendo seu espaço na escola, 
pois a citada LDB extinguiu a disciplina educação musical do sistema 
educacional brasileiro, substituindo-a pela atividade da educação 
artística. 

  

Em nosso entendimento a Lei 5.692/71 modifica a LDB 4.024/61, a qual não faz 

referência ao ensino de nenhuma linguagem artística. Apenas refere-se às artes e ao 

artesanato, sem nenhum detalhamento. Logo, sobre que disciplina educação musical 

a autora acima estaria se referindo? Desde a implantação do canto orfeônico não se 

viu na legislação referência à educação musical. É certo que a morte de Villa-Lobos e 

o enfraquecimento do canto orfeônico ocorreram em um momento de efervescência, 

no Brasil, das ideias de Arte-Educação, da Educação pela Arte, da Criatividade, 

enquanto o ensino de música foi perdendo espaço na escola. Entretanto, 

concordamos com a opinião de outros autores que preconizam que a prática musical 

se extingue gradativamente da escola em consequência da formação inadequada de 

uma grande parte dos professores de música.  

Uma análise das propostas pedagógicas que circulavam no Brasil a partir dos 

anos 1950 aponta para outras hipóteses. O termo Arte-Educação foi criado pelo 

britânico Herbert Read (1893-1968), poeta e crítico de arte e literatura. Para ele, que 

conhecia as ideias de Dalcroze, a Arte-Educação deve considerar “arte como um 

processo de educação e educação como um processo artístico, de criação própria” 
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(READ, 1967 apud SANTOS, 2012, p. 187). Suas ideias inspiram a criação, em 1948, 

da Escolinha de Arte do Brasil, por Augusto Rodrigues.  

Na Escolinha de Arte, as linguagens artísticas eram desenvolvidas de forma 

integrada e essa maneira de trabalhar tinha por origem a relação de Read com a 

pedagogia anarquista, que, como pedagogia libertária, não se coaduna com o ensino 

tradicional e autoritário e “trabalha a autonomia do sujeito e a solidariedade, o que 

requer da escola o uso de métodos que favoreçam a autodisciplina, a cooperação, o 

trabalho em grupo, a pulverização do poder” (SANTOS, 2012, p. 188). 

A Escolinha de Arte do Brasil “é referência tomada por Anísio Teixeira para 

pensar o que de mais novo e interessante poderia ser proposto como alternativa ao 

modelo oficial de escola” (SANTOS, 2012, p. 187). Neste sentido, considerando a 

importância de Anísio Teixeira no cenário educacional desde os anos 1930, é razoável 

pensar que, por intermédio dele e de outros educadores vinculados ao ideário da 

Escola Nova e ao movimento dos pioneiros da educação, as ideias defendidas pela 

Arte-Educação teriam, de alguma forma, influenciado a implementação da Educação 

Artística na Educação Básica.  

Fonterrada (2005, p. 194) destaca que, nas propostas de Anísio Teixeira, estava 

presente o ideal de que a música na escola não deveria estar restrita a apenas alguns 

talentosos, mas que fosse acessível a todos, de modo a contribuir na formação integral 

do ser humano. Logo, a arte deveria ser colocada no centro da comunidade, saindo, 

consequentemente, do pedestal em que se encontrava. 

Mesmo no bojo da hegemonia do Canto Orfeônico, circulavam outras ideias 

sobre o ensino de música. Por exemplo, os cursos ministrados por Liddy Mignone e 

Sá Pereira no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, desde a década 

de 1930, apontavam para um outro viés de educação musical, não centrado no canto 

orfeônico. Esses cursos, concebidos à luz das ideias de Dalcroze, estariam, desde a 

década de 1930, influenciando diversos educadores musicais brasileiros.  

Como destaca Fonterrada (2005, p. 198), na década de 1960, além dos dois 

educadores musicais citados acima, Gazy de Sá, Lorenzo Fernandes, Anita Guarnieri, 

Isolda Bacci Bruch e o casal Mahle, desenvolviam, no Rio de Janeiro, São Paulo e 

Piracicaba, metodologias que preconizavam o incentivo à prática musical, o uso do 

corpo e a ênfase no desenvolvimento da percepção auditiva. Entretanto o trabalho 



41 
 

desses educadores musicais era desenvolvido em escolas especializadas em música, 

não sendo aplicado diretamente em escolas públicas.  

Em 1937 chega ao Brasil o professor alemão Hans Joachim Koellreutter (1915-

2005), que mais tarde se naturalizou brasileiro. Koellreutter, que foi professor do 

Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, criador do grupo Música Viva e 

fundador da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Influenciou uma 

geração importante de compositores e educadores musicais. Especialmente falando 

sobre educação musical, Fonterrada (2005, p. 199) observa: “koellreutter trouxe ideais 

frescas, que refletiam a nova postura diante da arte contemporânea, e abriu um campo 

voltado à pesquisa e à experimentação”. A autora destaca, a capacidade demonstrada 

por Koellreutter de enxergar as modificações que ocorriam no mundo e sua visão para 

além do seu tempo e acrescenta que ele “sempre incentivou a capacidade criativa e 

ensinava seus alunos a duvidar de tudo, a ampliar seu leque de escuta, a improvisar 

e a criar” (FONTERRADA, 2005, p. 199-200). O próprio Koellreutter (apud BRITO, 

2001, p. 41) salientou: “aceita-se como função da educação musical nas escolas a 

tarefa de transformar critérios e ideias artísticas em uma nova realidade, resultante de 

mudanças sociais”.  

A importância dos profissionais citados e a repercussão de suas metodologias, 

que ainda ecoam entre os educadores musicais brasileiros, poderiam ter, de alguma 

forma, influenciado a concepção da Lei 5.692/71 e a ela atribuído um caráter 

humanista, simbolizado pela arte-educação. Evidentemente que não se pode negar o 

seu caráter tecnicista, ao considerar a proposta de uma escola média 

profissionalizante, tema que será analisado no capítulo 3. 

Pelo exposto, preconizamos que o movimento Arte-Educação, o método 

Dalcroze, as ideias pedagógicas de Herbert Read, o trabalho desenvolvido por 

Koellreutter, bem como as relações de Anísio Teixeira com a forma de se trabalhar 

arte na Escolinha de Arte do Brasil teriam, de alguma forma, influenciado para garantir 

a presença obrigatória de Educação Artística nos currículos das escolas brasileiras a 

partir de 1971. Entretanto faz-se necessária uma análise crítica do ensino de 

educação artística e seus efeitos na trajetória dos estudantes. 

A pesquisa de Rosa Fuks (1991) destaca que a efervescência do canto orfeônico 

se deu nos anos 1930 e 1940 e que o silêncio gradativo deste canto nas escolas 



42 
 

coincidiu com o término do modernismo: “no momento em que toda essa ebulição 

modernista decresceu, o mundo artístico já se preparava para outro movimento de 

ruptura estética: a criatividade emergente dos movimentos contraculturais” (FUKS, 

1991, p. 124). Para a professora e pesquisadora Rosa Fuks, os professores com 

formação incipiente, oriundos dos referidos cursos rápidos, foram os primeiros a se 

apoiar no movimento da criatividade, que, na compreensão deles, dispensava um 

conhecimento musical mais aprofundado. A entrevista com a professora Cacilda 

Borges Barbosa (1914-2010), que foi uma das diretoras do SEMA, sintetiza o 

pensamento de alguns professores da época: “não é mais preciso o conhecimento 

das notas musicais, agora é a época da criatividade e não é necessário saber mais 

nada” (FUKS, 1991, p. 126). 

A má interpretação do conceito de criatividade respinga na própria identidade 

dos professores, no seu auto reconhecimento, na compreensão do que deveria ser 

sua tarefa enquanto professor de música e do conceito de educador musical. A 

professora Regina Marcia Santos registrou o momento no qual professores de música 

de uma Secretaria Municipal de Educação se auto apresentavam, em uma reunião 

ocorrida nos anos 1987:  

 

- Você é professora de Educação Musical? 
  - Não! Eu sou de flauta doce. 

                                     - E você? 
  - Eu sou de coro. Eu trabalho com canto coral. 
  - E você? 
  - Eu não! Eu sou de Educação Musical. 
  - Eu sou de Arte-educação. 
  - Eu sou de Artes Integradas. 
  - Eu, de História da Música. 
  - Eu sou de Educação Artística. 
  - E eu, de Música (SANTOS, 1990 apud SANTOS, 2012, p. 195) 

 

A implementação da Educação Artística ocorre em um momento de transição, 

que favorece a incompreensão do que sejam os objetivos do ensino de arte na escola. 

Aliada à incompreensão dos educadores musicais sobre a função do ensino de 

música na escola, encontra-se a própria fragilidade da Lei e do Parecer CFE nº 540, 

que indica que os professores deveriam ser “preferencialmente polivalentes” (BRASIL, 

1977, p. 139). Ao professor de Educação Artística foi dada a tarefa de desenvolver 

atividades no campo da Música, das Artes Plásticas, das Artes Cênicas e do Desenho. 
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O que a polivalência traz como consequência para o ensino de música é que “a 

utilização, algumas vezes inadequada, de recursos plásticos e cênicos passaria a 

predominar nas aulas de música e a calar ainda mais os sons musicais da escola” 

(FUKS, 1991, p. 152). A impossibilidade do professor se aprofundar em somente uma 

das linguagens contribuiu para tornar o ensino de música cada vez menos frequente 

nas escolas regulares. 

A Lei 5.692/71 não especificou quais linguagens artísticas deveriam ser 

trabalhadas na Educação Artística. No entanto o Parecer CFE 540 de 1977 fornece-

nos alguns esclarecimentos sobre os objetivos da disciplina: 

 

A educação artística não se dirigirá, pois, a um determinado terreno 
estético. Ela se deterá, antes de tudo, na expressão e na 
comunicação, no aguçamento da sensibilidade que instrumentaliza 
para a apreciação, no desenvolvimento da imaginação, em ensinar a 
ver como se ensina a ler, na formação menos de artistas do que de 
apreciadores de arte, o que tem a ver diretamente com o lazer [...] e 
com a qualidade de vida (BRASIL, 1977, p. 138). 

 

Sob o argumento de que a escola não deve negar a possibilidade de o estudante 

obter outras experiências, o parecer reforça a ideia de que a Educação Artística não 

visa a formação de artistas, mesmo quando se percebe uma possível aptidão em uma 

determinada linguagem artística (BRASIL, 1977, p. 139). Assim, os dispositivos 

normativos direcionam para que a Educação Artística proporcione o lazer. Não se 

vislumbrava que, no processo educativo, possa acontecer o despertar de interesse 

para formação artística do estudante e que caberia à escola dar a ele as condições 

de formação necessárias para a continuidade dos estudos e a profissionalização em 

uma das linguagens artísticas. 

Considerando esta fragilidade legal, não raramente a função de professor de 

Educação Artística foi ocupada por um professor de uma outra disciplina, escolhido 

apenas para compor carga horária ou por reconhecido mérito, na própria escola, de 

saber tocar um instrumento, saber cantar, saber pintar, saber esculpir, saber dançar 

ou mesmo por ser um apreciador ou crítico de arte. Eu mesmo experimentei o 

encontro com um professor com tais características. 

Em 1979, enquanto estudante da 7ª série em um colégio da Rede Pública 

Estadual, em Vitória da Conquista - BA, a professora de Educação Artística, que 
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certamente não era habilitada na área, aventurou-se na tentativa de nos ensinar a 

nomenclatura de notas musicais na clave de fá - uma das claves utilizada para leitura 

de partituras compostas para piano e para instrumentos graves, como violoncelo ou 

trombone. Como estudante de piano na época, percebendo que a professora ensinava 

as notas erradamente, embora aquele equívoco não fizesse diferença para os demais 

colegas, anunciei o problema, desafiando a professora. Sua resposta foi sábia, o que 

poderíamos chamar de golpe de mestre: “você certamente deve estudar piano. Mas 

esta aqui não é linguagem musical para instrumentistas. Isto é música para a escola”. 

Anos depois, ao aprender que música possui uma linguagem universal, entendi a 

perspicácia da resposta, o que certamente indica a fuga, por conta do 

desconhecimento ou, no pior dos casos, por má fé.  

O Parecer Nº 540 ainda ressalta que a Educação Artística não poderia “impedir 

a promoção de série àquele que não apresente resultados satisfatórios em termos de 

produto: o desenho "feio", a dança canhestra, a representação dissonante no grupo, 

o canto desafinado no coro” (BRASIL, 1977, p. 139). A forma como é redigido o 

parecer indica que não se trata de um posicionamento pedagógico, destinado a evitar 

a retenção do estudante em uma etapa de sua formação. Está muito claro que se trata 

de um tratamento diferenciado, decorrente da atribuição de menor valor à Educação 

Artística. Acreditamos que este posicionamento tenha contribuído para a consolidação 

do olhar de descaso em relação às atividades artísticas, tanto por parte dos 

profissionais da escola como dos estudantes, acostumados a uma pedagogia rígida 

com base na reprovação.  

Ao destacar o canto desafinado no coro, o parecer aponta para uma relação 

estreita com o passado, do fazer musical com base no Canto Orfeônico. 

Contraditoriamente, em outro parágrafo o parecer esclarece que o canto coral “não 

atenderia ao que se espera num contexto mais amplo e novo de educação artística” 

(BRASIL, 1977, p. 142). 

O olhar dos estudantes e da escola para a Educação Artística como uma 

disciplina menos importante, pode proceder também porque o parecer aponta para a 

possibilidade de a aula de Educação Artística ocorrer fora do horário em que ocorriam 

as demais disciplinas do currículo. Com a justificativa de que o desenvolvimento de 

atividades artísticas dificilmente poderia acontecer no curto espaço de uma aula de 
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50 minutos, o texto sugere que a Educação Artística pudesse ser trabalhada em turno 

oposto. Fica evidente, pois, que, na ótica do legislador, não se trata de uma disciplina 

e sim de uma atividade escolar.  

Por fim, em consonância com a bandeira da criatividade, o parecer faz uma 

crítica às aulas de música com base na teoria musical, destacando que este tipo de 

aula não deixa margem para trabalhar a auto expressão e a criatividade dos 

estudantes (BRASIL, 1977, p. 141-142). Como se vê, a preocupação concernente à 

criatividade, que toma corpo nos anos 1950, recebe destaque na vigência da Lei 5.692 

de 1971.  

Em termos normativos, a Educação Artística desaparece dos currículos com a 

publicação da Lei 9.394 de 1996, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

elaborada em um contexto de profundas transformações políticas do período pós-

ditadura. Nossa análise busca entender que mudanças para além da nomenclatura, 

de Educação Artística para Arte, ocorreram na escola durante a vigência da nova Lei. 

 

2.3 A LDB 9.394 DE 1996 
 

A LDB 9.394 de 1996 prevê no Artigo 26, Das Disposições Gerais, Capítulo II, 

concernente à Educação Básica:  

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio 
devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1996, p. 
14).  

 

O mesmo Artigo, em seu parágrafo 2º, estabelece que “o ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 

de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996, p. 14-

15). De partida, deve-se destacar que a LDB de 1996 propõe a implantação do ensino 

de Arte, não mais de Educação Artística, mas não se encontram, no corpo da lei, os 

pressupostos básicos para a concepção desse componente curricular e os parâmetros 

para a sua efetiva aplicabilidade. No intuito de encontra-los, recorremos aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados em 2000, para o Ensino Médio, 
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em especial aquele relativo à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. As 

discussões sobre o referido PCN se iniciaram em 1996 e contou com críticas e 

sugestões enviadas por diferentes segmentos. No documento, o conceito de Arte é 

expandido, de modo a abarcar a música, as artes visuais, a dança e o teatro, e é 

ampliado, também, para abranger as artes audiovisuais. O texto final propõe que o 

ensino de Arte, no Ensino Médio, se faça “dando continuidade aos conhecimentos de 

arte desenvolvidos na educação infantil e fundamental” (BRASIL, 2000, p. 46). 

Conforme explicita o texto do PCN, a proposta de ensino de Arte, a partir da Lei 

9.394/1996, pretende contrapor-se à concepção vigente sob a Lei 5.692/71, quando a 

música era tratada simplesmente como uma atividade artística. Critica-se, 

principalmente à atuação do professor polivalente, obrigado a atender todas as 

linguagens artísticas, comprometendo o seu aprimoramento profissional na área para 

a qual se capacitou (BRASIL, 2000, p. 47). Fica evidente, pois, que, do ponto de vista 

normativo, sob a nova LDB e os novos PCNs, a prática de ensino polivalente estaria 

extinta. Preconiza-se que a formação do professor seja específica em apenas uma 

das linguagens artísticas.  

Na prática, antecipando a normativa, muitas instituições de ensino superior já 

vinham se organizando para formações específicas, mediante a oferta de cursos de 

licenciatura com habilitações específicas. Sou fruto desse momento, pois conclui a 

licenciatura em música em 1990 no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de 

Janeiro, e no diploma consta: Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em 

música. Toda a minha trajetória acadêmica centrou-se na formação de educador 

musical. Não fui preparado para atuar com outras linguagens artísticas. Esta formação 

de professores para uma linguagem específica, que se inicia antes da promulgação 

da LDB, é um bom exemplo de que, muitas vezes, as leis vêm apenas oficializar uma 

mudança já amplamente difundida na sociedade civil.  

O recrutamento de professores também pode ser analisado nesta perspectiva. 

O Colégio Pedro II sempre contratou professores de Arte especificamente para a 

atuação na linguagem de sua formação, inclusive no período de vigência da Lei 5.692. 

Para além do colégio Pedro II, no âmbito do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

a existência de concursos para professor licenciado em música é anterior à Lei 

9.394/96. Prestei concurso para professor de música do município do Rio em 1992 e 
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para o Estado do Rio em 1994. Maura Penna (2010, p. 125) menciona ter prestado 

concurso e trabalhado especificamente com música, inserida na Educação Artística, 

na Rede Pública do Distrito Federal, entre 1977 e 1984. Regina Marcia Santos (2012, 

p. 180) informa ter se graduado em Licenciatura em Música, na UNIRIO, em 1972.  

 Diversos documentos e discursos proferidos no período de hegemonia do Canto 

Orfeônico usaram a nomenclatura Educação Musical, a exemplo do próprio nome do 

órgão gerenciador e fiscalizador do Canto Orfeônico, o SEMA, Superintendência de 

Educação Musical e Artística (Grifo nosso). O texto do PCN sugere desconsiderar 

aquele trabalho como uma proposta de educação musical: “Com relação ao ensino de 

música, que era predominantemente baseado no Canto Orfeônico, nos anos 60 houve 

um movimento para se trabalhar na escola a Educação Musical” (BRASIL, 2000, p. 46 

e 47). A referência direta à prática do Canto Orfeônico, mesmo após vinte e nove anos 

de vigência da lei que estabeleceu a prática da Educação Artística, parece atestar a 

importância da primeira. Na sequência, o documento indica que o ensino de Arte deve 

“incluir práticas artísticas em suas diversas interfaces, interconexões e usos de novas 

tecnologias de comunicação e informação” (BRASIL/PCN, 2000, p. 48). Ao abrir a 

possibilidade de inclusão de ‘práticas artísticas’, o texto induz ao reconhecimento da 

inexistência de práticas musicais na escola.  

Enquanto o Parecer 540/1977 reforça a ideia de que a Educação Artística não 

visava a formação de artistas, o PCN/2000 destaca que o ensino de arte, no Ensino 

Médio, deve levar à apropriação de saberes culturais e estéticos encontrados nas 

“práticas de produção artísticas” e que essa apropriação pode favorecer “o interesse 

por novas possibilidades de aprendizado, de ações, de trabalho com arte ao longo da 

vida” (BRASIL, 2000, p. 46). Assim, evidencia-se a dicotomia entre a lei anterior, que 

visava a formação de apreciadores de arte, com foco no lazer, para uma Lei que 

preconiza que a experiência com arte na escola possa direcionar à formação 

profissional de artistas. 

Merecem destaque as considerações do PCN sobre competências em arte no 

Ensino Médio. O texto propõe que os estudantes possam, de forma sensível-cognitiva, 

“realizar produções artísticas e compreendê-las; apreciar produtos de arte e 

compreendê-los; analisar manifestações artísticas, conhecendo-as e 

compreendendo-as em sua diversidade histórico-cultural” (BRASIL, 2000, p. 50-51). 
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E, propugna, ainda, que tais competências sejam desenvolvidas em cada uma das 

linguagens. Em consonância com os propósitos da presente pesquisa, as 

competências diretamente relacionadas ao fazer musical serão tratadas no capítulo 4, 

em análise comparativa com o trabalho de música desenvolvido no IFBA.  

Embora o PCN aponte para a existência de competências específicas 

concernentes a cada linguagem artística, não se encontra nele, nem no texto da LDB, 

orientações quanto ao que acredita-se ser imperativo: que todas as linguagens sejam 

trabalhadas, concomitantemente ou em separado, nas várias etapas da Educação 

Básica, de modo a permitir que o estudante possa ter contato com todas as 

linguagens. Desta forma, a rigor, não há nenhuma garantia de que o estudante 

desenvolva atividades musicais durante a Educação Básica. 

Assim, desde a promulgação da LDB 9.394/96, enquanto algumas poucas 

escolas puderam abarcar em seus quadros profissionais especialistas para atuar em 

cada uma das linguagens da arte, na maioria dos estabelecimentos escolares ainda 

prevalece a figura do professor polivalente, muitas vezes sem formação específica, 

que leciona Arte em complemento à carga horária.  

A insistência no uso da nomenclatura Educação Artística não somente na 

linguagem coloquial, mas também em documentos oficiais, como pode ser observado 

no último concurso para docente do IFBA para o componente curricular Arte, evidencia 

a dificuldade de absorção da Lei 9.394/1996. Isso significa dizer que as modificações 

trazidas por ela não provocaram impactos significativos na prática musical em 

ambiente escolar. Deste modo, na prática, no dia-a-dia das escolas, a LDB de 1996, 

ao contrário de uma ruptura, configura-se como uma continuação da Lei 5.692/71. 

Quando em 2005, me apresentei no primeiro dia de aulas no IFBA campus Vitória da 

Conquista, o então coordenador do Ensino Médio indagou-me sobre em que momento 

eu trabalharia com Artes Visuais. Precisei ser firme, com argumentos amparados na 

Lei, para fazê-lo entender que minha prática pedagógica seria voltada exclusivamente 

para a música, inserida no componente curricular Arte. Outro exemplo pode ser 

percebido nos concursos para professor de arte do IFBA, já analisados no capítulo 1, 

os quais, mesmo em 2016, trazem como formação exigida para o candidato: 

Graduação em Educação Artística ou Plástica. Tais termos foram extintos da 

academia desde 1996, e, em algumas instituições, antes mesmo desta data.  
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Uma modificação importante ocorreu com a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, 

que alterou a LDB 9.394/96 em seu Artigo 26. A Lei de 2008 torna a música conteúdo 

obrigatório do ensino de Arte, extensivo a toda Educação Básica e estabeleceu um 

prazo de 3 anos para a adequação dos sistemas de ensino. Entretanto, passados 

cinco anos do prazo definido para a efetiva implantação da lei, e oito anos de sua 

promulgação, já se tem uma noção das medidas adotadas pelas várias instâncias 

executivas responsáveis pela educação no país, que, em número significativo de 

casos, revelam uma interpretação equivocada da lei ou simplesmente a sua não 

implementação.  

 

2.4 A LEI 11.769 DE 2008 
 

A Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, em seu Art. 1º, altera o Artigo 26 da LDB 

9.394/1996 para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de música na Educação 

Básica. “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 2008b). O Art. 3º 

estabeleceu um prazo de três (3) anos letivos para que os sistemas de ensino se 

adaptassem às exigências, prazo findo em 2011.  

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, às voltas com a 

obrigatoriedade de inclusão da música como componente obrigatório, apresentaram 

soluções diversas, não necessariamente em conformidade com o espírito da lei. 

Estima-se que “o objetivo não é formar músicos, mas desenvolver a criatividade, a 

sensibilidade e a integração dos alunos”.5 Essa assertiva, amplamente divulgada nas 

redes sociais e em revistas especializadas da área educacional, veio a legitimar a 

prática corrente de difusão da música nas escolas apenas como projetos, 

desvinculados dos componentes curriculares obrigatórios e muitas vezes em turno 

oposto ao das aulas. Ressalvada a seriedade com que muitos profissionais – com 

formação musical preliminar ou superior – executam tais projetos, esses dispositivos 

ferem frontalmente o propósito da lei de 2008. E, não raras vezes, podem ser 

encontrados, no papel de educador musical, professores sem formação, habilidade 

                                                           
5 Declaração de Clélia Craveiro, enquanto conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-
publica/music>. Acesso em: 12 jan. 2013. 
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ou competência para a difusão do ensino de música, à semelhança do que já ocorria 

em anos anteriores.  

A pesquisa de Isamar Marques Cândido Pales (2015), desenvolvida como 

monografia para conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), tem como objeto de estudo a forma como o 

ensino de música é tratado no município de Vitória da Conquista/BA, a 3ª maior cidade 

do estado, que, em 2016, contava com 350.284 habitantes.6 A cidade, que abriga uma 

universidade estadual, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), um 

campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), um campus do Instituto Federal 

da Bahia (IFBA), além de nove instituições de ensino superior privadas, destaca-se 

como polo educacional do estado. A Secretaria de Educação do município conta com 

203 unidades escolares, 1.785 professores e atende a mais de 41.000 estudantes.7 

Durante a realização da pesquisa, Pales entrevistou gestores da Secretaria Municipal 

de Educação, dentre eles o coordenador do Projeto Escola Mais, que tinha como 

objetivo, oferecer aos estudantes oficinas de dança, flauta, violão, percussão, canto 

coral, entre outras. As oficinas ocorriam em encontros quinzenais, de 50 a 60 minutos, 

no horário em que os professores regentes estariam participando de reuniões de 

planejamento.  

Os estudantes eram selecionados para as oficinas a partir das habilidades 

previamente identificadas. As oficinas não eram ministradas por professores da rede 

municipal de ensino e sim por monitores, contratados em regime temporário. Quanto 

aos monitores das oficinas de música, estes eram selecionados entre candidatos com 

formação mínima em Ensino Médio e que apresentassem algum certificado de 

participação em curso ou oficina de música ou que comprovassem participação como 

cantor ou percussionista de alguma banda. Não era necessário, pois, formação em 

nível superior. Ao ser questionado sobre a necessidade de preparação pedagógica 

dos monitores para atuarem com estudantes, defende um dos gestores: 

 

A parte pedagógica dele é trabalhada pelo pedagógico e pelo 
pedagogo. É trabalhada pra que ele possa ter a parte pedagógica, 
agora não pode passar pra ele a parte musical que é o que ele já traz, 

                                                           
6 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_da_Conquista>. Acesso em: 07 dez. 2016. 
7 Dados Disponíveis em: http://www.pmvc.ba.gov.br/educacao>. Acesso em: 07 dez 2016. 
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aí faz com que ele pega a parte musical dele e se ingressa junto com 
a parte pedagógica pra que ele possa ter habilidade dentro da sala de 
aula (PALES, 2015, p. 72-73). 
 

A resposta evidencia que não há preocupação dos gestores com a educação 

musical. Em reuniões semanais, apenas eram trabalhados aspectos pedagógicos 

gerais e o monitor era inteiramente livre para o exercício da prática musical. O livre, 

neste contexto, significa ausência de gerenciamento, inclusive para se verificar o que 

e de que maneira era ministrado o conteúdo musical no contato com os estudantes.   

Sobre a prática coral, um dos gestores alegou que era desenvolvida pelos 

monitores que demonstrassem habilidades específicas para tanto. Considerando que 

a seleção de estudantes também levava em conta uma prévia habilidade, nos parece 

que o canto coral nas escolas da rede municipal não era utilizado para proporcionar 

aos estudantes uma experiência de preparação vocal, que, dentre outras questões, 

deveria focar sobre problemas de afinação.  

Um dos gestores entrevistados opina que a Lei 11.769/2008 desencadeou “mais 

problemas do que soluções, formando lacunas e questionamentos com relação à 

inserção da música na escola” (PALES, 2015, p. 76). Os problemas apontados são 

referentes ao currículo, aos conteúdos desenvolvidos e principalmente à formação dos 

educadores musicais. Outro entrevistado afirma conhecer e acredita que a lei estava 

sendo aplicada, beneficiando o estudante. As falas dos entrevistados apontam para a 

existência de posicionamentos antagônicos e demonstram pouco conhecimento do 

verdadeiro sentido do ensino de música na escola básica, embora todos afirmem sua 

importância.  

Pales (2015, p. 81-83) destaca que o Projeto Escola Mais traz diversos 

benefícios aos estudantes e promove interação e socialização; contudo distancia-se 

completamente do que era proposto pela Lei 11.769/2008. Informa a autora que não 

há registro de escolas, na rede municipal de ensino, que oferecesse o conteúdo 

musical inserido na matriz curricular, estando este limitado às atividades musicais 

ofertadas no âmbito do Projeto Escola Mais, em turno oposto ao das aulas regulares. 

Não foi identificada, por parte da Secretaria de Educação do município de Vitória da 

Conquista, preocupação com o prazo de três anos estabelecido para a adequação à 

lei de 2008. 
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O destaque para a pesquisa de Pales se justifica porque consideramos que se 

trata de uma amostra do que ocorre em outras cidades do país. Fosse o ensino de 

música recorrente em todas as escolas, não se fazia necessária a implementação de 

uma lei específica para sua inserção nas escolas. Portanto, o que se revela sobre o 

ensino de música no município de Vitória da Conquista não é um problema isolado, 

sendo recorrente em outras tantas cidades da Bahia e do Brasil. Em resposta a essas 

deficiências, a Câmera de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), constituiu uma comissão para realizar estudos sobre a obrigatoriedade do 

ensino de música nas escolas da Educação Básica, tomando como base a Lei 

11.769/2008. A comissão, centrada nos princípios da liberdade de expressão, do 

respeito às diferenças e na necessidade de realização de ações dialógicas com e 

entre profissionais, implantou um processo de escuta pública, para o qual contou com 

o apoio da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM). O ponto de partida 

da ação foi um simpósio, realizado no Rio de Janeiro, em dezembro de 2012. 

Seguiram-se quatro Audiências Públicas, realizadas no ano de 2013, em diferentes 

regiões do país: dia 7 de junho, em Natal-RN; dia 24 de junho, em Belém-PA; dia 1º 

de julho, em Brasília-DF; e dia 15 de julho, em Londrina-PR. 

Fui representante do IFBA na Audiência Pública realizada em junho/2013 na 

UFRN, em Natal, que se dedicou à construção de um documento com a intenção de 

apresentar as demandas, perspectivas e desafios da região nordeste e a expectativa 

de contribuir com o CNE em suas ações específicas voltadas para a implementação 

do ensino de música nas escolas da Educação Básica. O evento contou com a 

participação de representantes de secretarias de educação, gestores de escolas, 

representantes de associações musicais, professores da Educação Básica, 

educadores musicais e estudantes da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. A iniciativa do CNE foi um marco importante e contribuiu para dirimir 

os muitos equívocos na interpretação da referida lei. 

A final do debate realizado na audiência de Natal-RN, foram definidos quatro 

eixos centrais que deveriam orientar a implementação do ensino de música nas 

escolas da Educação Básica: 

 

1) Definição clara acerca da especificidade do componente curricular 
“arte”, com indicação de que esse componente, para ser 
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implementado de forma consistente, precisa contemplar as 
especificidades das quatro linguagens artísticas: Música, Artes 
Visuais, Dança, Teatro.  

 
2) Especificação de que a música deve ser um “conteúdo obrigatório” 
presente na estrutura curricular da escola, não podendo ser limitada 
às práticas complementares – “não acessíveis a todos os alunos da 
escola”.  

 
3) Determinação de um prazo para que, em âmbito nacional, todas as 
“redes de ensino”, via as “secretarias de educação”, elaborem seus 
planos para a implementação do ensino de artes por áreas 
específicas.  

 
4) Orientações sobre formas de organizar o ensino de música na 
escola, evidenciando a importância de se contemplar a pluralidade e 
a diversidade de experiências de aprendizagem musical, tendo como 
foco a formação em música, mas, sobretudo, a formação plena do ser 
humano.8 

 

O documento faz referência também às diretrizes, já aprovadas pelo CNE, que 

orientam a formação de docentes nas diferentes linguagens artísticas, salienta que os 

extintos cursos de Educação Artística já formavam com habilitações específicas em 

música, artes plásticas e teatro e defende o respeito à formação específica dos 

docentes, conforme especificado no Art. 62 da LDB 9.394/96. As resoluções do evento 

propugnam, ainda, que a garantia da aula de música como disciplina obrigatória é 

fundamental para o acesso dos estudantes à linguagem musical como expressão da 

humanidade. O documento reforça a necessidade de que os planos de ensino em 

música sejam resultantes de um debate entre os diversos segmentos: sociedade civil, 

associações das áreas artísticas e instituições de ensino. Por fim, o documento 

adverte para os aspectos que, o ensino de música deve contemplar: 

 

[...] diversidade de músicas e a pluralidade de práticas, conteúdos, 
objetivos e metodologias que constituem a música como expressão 
humana e cultural [...]. Construir uma educação musical na, da e para 
a escola, a partir da diversidade de possibilidades que a música e o 
seu ensino oferecem.9 

 

                                                           
8 O documento, datado de 07 de junho de 2013, intitulado Audiência Pública com o Conselho Nacional 

de Educação: perspectivas para a regulamentação do ensino de música na Educação Básica, foi 
assinado por Jean Jourbert Freitas Mendes, Coordenador da Audiência; Luís Ricardo Silva Queiroz, 
Secretário da ABEM; e Vanildo Mousinho Marinho, Diretor Regional Nordeste da ABEM. 

9 Ver nota 8  
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A audiência pública foi bastante produtiva e apontou para a necessidade de 

produção, pelo CNE, de dados para implementação da Lei 11.769/2008 e de um 

documento com normativas que pudessem esclarecer os gestores educacionais 

quanto ao papel da música no âmbito da escola. Pelo disposto nas deliberações do 

evento, é fundamental que o ensino de música tenha suas bases fincadas no seio da 

escola e que essas bases não sejam argumentos apenas dos educadores musicais, 

mas de todos os envolvidos no processo educacional. Urge que a sociedade 

compreenda o papel da música na formação do sujeito educando.  

Enquanto os educadores musicais ainda se debruçavam sobre a tarefa de 

implementação do ensino de música na escola básica, foi promulgada, em 2 de maio 

de 2016, a Lei 13.278, que em altera o § 6º do Art. 26 da LDB 9.394/96 referente ao 

ensino de Arte: “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” (BRASIL, 2016). 

Ficou estabelecido um prazo de cinco anos para a adequação dos sistemas de ensino 

e a efetiva implementação da nova lei. Consequentemente, a questão pertinente ao 

ensino de música foi ampliada para o ensino das quatro linguagens artísticas. 

Entende-se que as bandeiras levantadas pelos educadores musicais, que culminou 

na promulgação da Lei 11.769/2008, foram também hasteadas pelos artistas das 

outras linguagens. 

As leis são criadas com o intuito de corrigir ou regulamentar vivências e práticas 

difundidas no cotidiano. Elas estão em correlação dialógica com as experiências 

sociais, políticas e econômicas das sociedades, que suscitam a sua concepção e 

aplicação. Tais devem ser as premissas básicas para se pensar a legislação que rege 

a educação musical no país. Neste sentido, a trajetória do ensino de música nas 

escolas da Educação Básica no Brasil tomou como marcos balizadores projetos 

nacionais consolidados em leis educacionais.  

A instabilidade e/ou fragilidade encontradas nos projetos educacionais, 

suscitaram a busca de um referencial teórico que nos permitiu uma melhor 

compreensão sobre os processos políticos envolvidos na elaboração, promulgação, 

interpretação, aplicabilidade e abrangência das leis educacionais. As abordagens do 

Ciclo de Políticas de Stephen Ball foram tomadas, aqui, como referencial teórico por 
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permitir uma visão panorâmica dos processos que suscitam a existência de uma 

determinada lei e sua aplicabilidade/não aplicabilidade. 

  

2.5 SOBRE AS FORMAS COMO AS LEIS SÃO CONCEBIDAS À LUZ DAS 

ABORDAGENS DO CICLO DE POLÍTICAS DE STEPHEN BALL 

 

O Ciclo de Políticas é um método desenvolvido pelos ingleses Stephen J. Ball e 

Richard Bowe, educadores e pesquisadores da área de políticas educacionais. De 

forma sintética, o método fornece chaves para pensar, pesquisar, teorizar e para 

refletir sobre o processo de construção das políticas. Jeferson Mainardes, considerado 

o principal estudioso da obra de Ball e Bowe no Brasil, e Maria Inês Marcondes 

avaliam que este método tem fundamentos teóricos “numa concepção pluralista, 

caracterizando-se pelo uso de diferentes conceitos e teorias que, em seu conjunto, 

resultam em análises coerentes e consistentes” (MAINARDES; MARCONDES, 2009, 

p. 303-304). 

Na primeira abordagem do Ciclo de Políticas, publicada em 1992, Balll e Bowe 

propuseram um ciclo contínuo, constituído inicialmente por três contextos: de 

influência, de produção de textos e da prática. Dois anos depois, Ball expandiu o 

conceito do Ciclo de Políticas e acrescentou dois outros contextos: o dos 

resultados/efeitos e o da estratégia política. Para o autor, os contextos não são etapas 

lineares e não possuem dimensão temporal; relacionam-se, embora cada um tenha 

suas peculiaridades, seus próprios lugares, grupos de interesse, e envolvam disputas 

e embates (MAINARDES, 2006, p. 50). 

No contexto de influência, via de regra, iniciam-se políticas públicas e constroem-

se discursos políticos. Atuam, neste contexto, redes sociais, comissões e grupos 

representativos. Neste contexto, os conceitos adquirem legitimidade e tornam-se base 

para a construção dessas políticas.  

A implementação do ensino de música na Educação Básica no Brasil, amparada 

pela Lei 11.769 de 2008, pode ser compreendida à luz do contexto de influência do 

Ciclo de Políticas de Ball, ao se considerar toda movimentação ocorrida nas redes 

sociais. Segundo Pereira (2010), um grupo de músicos já vinha se articulando no Rio 

de Janeiro e uma Audiência Pública foi realizada em 22 de novembro de 2006, que 
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culminou na elaboração do Projeto de Lei (PL), que tramitou na Câmara de Deputados 

com o número 2732/2008. A campanha Quero Educação Musical na Escola, em apoio 

à tramitação do PL, recebeu a adesão de 94 entidades e obteve 11.221 assinaturas 

(PEREIRA, 2010, p. 1-2). Destaque-se, também, as articulações junto aos 

parlamentares, conforme encaminhamentos feitos pela ABEM, e todas as discussões 

que resultaram na aprovação da referida lei. Sobre a movimentação construída pelas 

entidades, Silva (2014, p. 3) afirma: “Pela primeira vez na história da educação 

musical, um grupo civil se articulou e influenciou na formulação de uma política pública 

em torno da presença da música no ambiente escolar”. 

Sergio Figueiredo, presidente da ABEM no período de 2007 a 2009, quando o 

projeto estava em tramitação no Congresso Nacional, sintetiza as proposições que 

mobilizaram músicos, educadores musicais, pedagogos e parlamentares em 

depoimento transcrito por Santos (2012, p. 208). 

 

O acesso à educação musical é parte integrante da formação do 
indivíduo. A música pertence ao tecido social e praticamente todos são 
envolvidos de uma forma ou de outra com esta manifestação. Sendo 
assim, compreender e vivenciar experiências musicais na escola 
amplia a formação do cidadão na medida em que se oferecem, neste 
processo escolar, oportunidades múltiplas, democraticamente, para 
todos. 

 

O contexto da produção de texto, de acordo com a teoria de Ball, refere-se às 

circunstâncias de produção de textos oficiais, textos políticos, comentários sobre os 

textos, pronunciamentos oficiais e vídeos, entre outros: 

 

Os textos políticos normalmente estão articulados com a linguagem do 
interesse público mais geral. Os textos políticos, portanto, 
representam a política [...]. Os textos políticos são o resultado de 
disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes 
lugares da produção de textos competem para controlar as 
representações da política (MAINARDES, 2006, p. 52).  

 

Estas considerações se aplicam, por exemplo, às confusões em torno do veto 

presidencial ao parágrafo 2º da Lei 11.769, que estabelecia a obrigatoriedade de 

formação específica na área para a atuação como professor de música. O veto foi 

derrubado no Senado, de acordo com o entendimento de que os critérios para seleção 
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de professores da Educação Básica já estavam assegurados pela LDB 9.394/96 e de 

que o veto não tinha valor legal. No entanto, até o presente momento, tem sido usado 

como justificativa para as mais diversas interpretações equivocadas da lei, a exemplo 

das medidas tomadas pela Prefeitura de Vitória da Conquista, já analisadas neste 

capítulo.  

As possibilidades de interpretação que decorrem do contexto de produção de 

texto serão percebidas no contexto da prática, “onde a política está sujeita à 

interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem 

representar mudanças e transformações significativas na política original” 

(MAINARDES, 2006, p. 53). 

Ball rejeita a ideia de que as políticas são apenas implementadas, pois, se assim 

fosse, elas se movimentariam de forma linear em direção à prática. O autor defende 

que traduzir políticas em práticas é extremamente complexo e compara a trajetória 

que vai da elaboração das políticas à aplicação com uma peça de teatro, na qual a 

existência de um texto só toma vida quando alguém o representa, o que pode levar a 

diferentes resultados. Por esta lógica, o processo de implementação de políticas não 

exclui a ação dos profissionais que atuam nas escolas.  

Os autores dos textos políticos não podem controlar o surgimento de diferentes 

significados para os textos. Ball defende que o processo de interpretação de uma lei 

envolve disputa e que nessa disputa algumas partes podem ser ignoradas, rejeitadas, 

selecionadas ou deliberadamente mal-entendidas. Alerta, ainda, para o fato de que 

“réplicas podem ser superficiais. [...] Interpretações diferentes serão contestadas, uma 

vez que se relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação 

predominará.” (BALL apud MAINARDES, 2006, p. 53). Por esta ótica, pode-se tomar 

como objeto de estudo algumas medidas executadas pelos Núcleos Regionais de 

Educação,10 bem como pelas Secretarias de Educação de alguns municípios do 

                                                           
10 Os Núcleos Regionais de Educação (NRE) foram criados, pela Lei 13.204, de 11 de dezembro de 

2014, em substituição às Diretorias Regionais de Educação (Direc), com a finalidade de implementar 
a gestão das políticas educacionais no âmbito regional, executando as ações de acompanhamento, 
monitoramento e intervenção pedagógica nas Unidades Escolares, em consonância com as diretrizes 
da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Em 02 de fevereiro de 2017, foi publicado o Decreto 
nº 17.377, que criou as Núcleos Territoriais de Educação (NTE).em substituição aos Núcleos 
Regionais de Educação (NRE). 
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Estado da Bahia, visando, supostamente, atender à exigência de cumprimento da Lei 

11.769/08, a exemplo do Festival Anual da Canção Estudantil (FACE).  

Criado em 2008, o FACE envolvia os estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino da Bahia, e, até 

2015, era promovido pelos Núcleos Regionais de Educação. A primeira etapa 

acontecia nas escolas e os estudantes classificados participavam de etapas regionais, 

nas quais eram selecionados os participantes do grande festival, realizado em 

Salvador. O projeto não resulta da prática desenvolvida em salas de aula, mas a 

intenção de usá-lo para marcar a presença da música na escola, supostamente em 

atendimento à Lei 11.769/2008, está exposta, literalmente, no site do Governo do 

Estado da Bahia: 

 

É um projeto que possui natureza educativa, artística e cultural e 
promove o desenvolvimento das diversas expressões da arte (literária 
e musical) no currículo escolar, como orienta a LDB 9.394/96 e, mais 
recentemente, a Lei 11.769/2008 que institui o ensino de música nas 
escolas.11  

 

Trata-se de uma leitura decorrente da má interpretação do texto da Lei. Embora 

promova a presença da música nas escolas, a existência do FACE não significa que 

o ensino de música esteja sendo ministrado nas escolas. 

Do mesmo modo, como se fez demonstrar por meio de dados, a presença do 

ensino de música em apenas 25% dos campi do IFBA e a realização de três concursos 

públicos na instituição, após 2008, com vagas para professor de Arte, sem a 

preocupação com o ingresso de professor de música, indicam que também nessa 

autarquia federal não há, por parte dos seus gestores, preocupação com o 

cumprimento da referida Lei.  

Para Ball, as preocupações com questões de justiça social estão presentes no 

contexto dos resultados e efeitos das políticas. O autor defende que as políticas têm 

efeitos, e não simplesmente resultados e distingue efeitos de primeira e segunda 

ordem. Os de primeira ordem causam mudanças na prática ou estrutura (que são 

evidentes em locais particulares e no sistema como um todo), enquanto os efeitos de 

segunda ordem são os impactos dessas mudanças nos padrões de acesso e justiça 

                                                           
11 Disponível em: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/face. Acesso em: 07 dez. 2016 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/face
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social (BALL, 1994, p. 25 e 26). As políticas devem, pois, ser analisadas em termos 

de impacto e interações com as desigualdades existentes na prática escolar.  

Preconizamos que o ensino de música na Educação Básica é um dos caminhos 

possíveis para impactar as desigualdades existentes na sociedade. Tornada acessível 

a todos os estudantes, como se pretendeu garantir por meio da Lei 11.769/2008, ele 

teria efeitos de primeira e segunda ordem. Primeiramente, a implementação da lei 

causaria impactos na estrutura da escola, na sua prática pedagógica, na sua estrutura 

curricular, além de impactos financeiros, por conta da contratação de professores, da 

organização do espaço escolar e da aquisição de materiais apropriados. No que tange 

ao segundo efeito, o ensino de música iria contribuir para a qualificação do perfil do 

egresso, sobretudo porque proporcionaria aos estudantes o acesso a bens culturais 

anteriormente disponíveis para uma pequena parcela da sociedade. 

 A música, bem como outras práticas artísticas, contribuem na formação de 

sujeitos sensíveis e com pré-disposição para perceber os demais sujeitos com suas 

diferenças culturais, sejam elas individuais ou oriundas de suas coletividades. Para 

Swanwick, faz-se necessário, 

 

[...] compreender a música como algo significativo na vida das pessoas 
e dos grupos, como uma forma de interpretação do mundo e de 
expressão de valores, como um espelho que reflete sistemas e redes 
culturais e que, ao mesmo tempo, funciona como uma janela para 
novas possibilidades de atuação na vida (SWANWICK, 2010 apud 
COSTA, 2010, p. 34). 

 

O autor alerta, também, para o fato de que a música enriquece e promove nossa 

compreensão do mundo e de nós mesmos: 

 

Não é de se admirar que a música seja tão frequentemente interligada 
com danças e cerimônias, com ritual e cura, e que tenha um papel 
central em celebrações de eventos marcantes da vida: nascimento, 
adolescência, casamento, morte. Às vezes a música tem o poder de 
nos alçar do ordinário, de elevar nossas experiências além do dia-a-
dia e do lugar comum (SWANWICK, 2003, p. 18-19). 

 

Os efeitos de segunda ordem, decorrentes da introdução do ensino de música 

na Educação Básica, interferem nas relações sociais, pois, de algum modo promovem 



60 
 

mudanças no status dos estudantes. Tais mudanças serão analisadas no capítulo 3, 

em abordagem sobre qualidade da educação referenciada nos sujeitos sociais. 

Embora o processo educativo envolva uma gama enorme de profissionais e 

mecanismos, a relação mais estreita dos estudantes é com o professor. Em contatos 

semanais e, em alguns casos, diários, o professor é, no contexto dos resultados e 

efeitos, o protagonista do processo de interpretação e aplicação das leis para uma 

plateia atenta e ávida de conhecimento. Segundo Ahmad (2011, p. 33), “[...] os 

professores não são seres passivos, mas sim ativos no processo de reconstrução das 

políticas educacionais”.  

O contexto de estratégia política compreende um conjunto de atividades sociais 

e políticas criadas como estratégias para lidar com as possíveis desigualdades 

oriundas de política investigada ou por ela reproduzida.  

Numa entrevista a pesquisadores, Ball discorre sobre a trajetória das políticas e 

sobre o tempo que elas percorrem para efetivação ou mesmo desaparecimento: 

 

Uma política tem uma trajetória semelhante à de um foguete: decola, 
atravessa o espaço e depois aterrissa. Algumas vezes, acidenta-se; 
em outras, atinge uma realização espetacular, mas move-se através 
do tempo e, algumas vezes, simplesmente desaparece. As políticas 
desaparecem no decorrer do tempo ou, algumas vezes, leva muito 
tempo para elas se tornarem integradas. Algumas vezes, elas são 
apressadas ou atrasadas. É necessário pensar sobre a velocidade das 
políticas, é necessário ter a dimensão do tempo, bem como do espaço 
(BALL apud MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 307). 

 

A presente reflexão evidencia que a existência da Lei não garante a sua 

aplicabilidade. Há, pois, ainda muito a ser feito para que o ensino de música seja uma 

realidade na Educação Básica. A Lei 11.769/2008 traz de volta a obrigatoriedade do 

ensino de música para a Educação Básica. Todavia, consciente de que o ensino de 

música não está presente em todas as escolas, a presente pesquisa se debruçou 

sobre os problemas que levam a este resultado e sobre as manobras efetuadas para 

burlar a aplicabilidade da Lei, muitas vezes mediante a difusão de interpretações 

equivocadas. E mesmo para as escolas nas quais a música está presente, faz 

necessária a reflexão sobre a maneira como o ensino de música se desenvolve, sobre 

os efeitos que ele provoca e sobre as mudanças na trajetória dos jovens por ele 

abarcados.  
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O contexto de estratégia política de Ball encontra eco em uma das análises de 

Penna (2010) sobre a Lei 11.769/2008:  

 

Não cabe esperar que a nova lei gere automaticamente 
transformações na prática pedagógica cotidiana. A realização efetiva 
das possibilidades que se abrem para a música na escola depende de 
inúmeros fatores, inclusive do modo como atuamos concretamente 
nos múltiplos espaços possíveis (PENNA, 2010, p. 141). 

 

Quando assumimos uma perspectiva que adota uma micro visão da 

aplicabilidade do estudo do Ciclo de Políticas, percebemos a importância de redefinir 

estratégias para que o ensino de música seja extensivo a todos os estudantes no 

âmbito do IFBA. Quando esta perspectiva é ampliada para uma macro visão do 

sistema, percebemos que o ensino de música deve ser alcançado por todos que 

passarem pela Educação Básica.  

As abordagens do Ciclo de Políticas de Ball são empregadas aqui como método 

de análise das políticas públicas e da trajetória sinuosa da educação musical no Brasil, 

mesmo após a promulgação da Lei 11.768/08.  

Há um desgaste emocional e político dos educadores, dos estudantes e de boa 

parte da sociedade civil a cada momento em que surge uma nova lei e, 

consequentemente, das inúmeras interpretações a ela concernentes. Na maioria das 

vezes, o tempo para a implementação das leis acaba por enfraquecê-las. Para que 

não fiquemos à mercê das inúmeras mudanças no sistema educacional a cada 

mudança governamental, preconizamos, então, que uma bandeira a se perseguir 

seria a Educação como projeto de Estado e não Educação como projeto de governo. 
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3 A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E O 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA: TRAJETÓRIA, INTEGRAÇÃO 

ENTRE ENSINO MÉDIO E ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E 

QUALIDADE EM EDUCAÇÃO  

Por razões didáticas, se divide e se separa o 
que está unido. Por razões didáticas, 
também se pode buscar a recomposição do 
todo” (MACHADO, 2006, p. 53). 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: 

ABRANGÊNCIA NACIONAL 

 

Iniciada em 1909, pelo Presidente Nilo Peçanha, com a criação de dezenove 

escolas de Aprendizes Artífices (MOURA et al, 2007, p. 11), e tendo passado por 

diversas nomenclaturas e institucionalidades, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica foi redefinida, em 29 de dezembro de 2008, por 

meio da Lei 11.892 (BRASIL, 2008c). Compõem atualmente essa rede: as escolas 

técnicas de aplicação, vinculadas a Universidades Federais; o Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ); o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG); o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro; a 

Universidade Tecnológica do Paraná; e todos os Institutos Federais (BRASIL, 2008c). 

O mapa exposto na Figura 3 mostra a extensão da rede por todos os estados da 

Federação, no ano de 2016. 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) são instituições 

pluricurriculares e multicampi e têm como missão ministrar Educação Básica, 

Educação Profissional e Educação Superior. Pela oferta de Educação de Nível 

Superior, os Institutos Federais são equiparados às Universidades Federais (BRASIL, 

2008c). Cada Instituto Federal é nomeado mediante o acréscimo da referência ao 

estado da federação no qual encontra-se localizado, a exemplo do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, mais conhecido como Instituto Federal 

da Bahia ou, simplesmente, IFBA. 

Os IF devem destinar 50% das vagas à Educação Básica e Profissional de nível 

médio, seja na forma subsequente, destinada aos estudantes egressos do Ensino 
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Médio que buscam, exclusivamente, a educação profissional técnica; seja na forma 

concomitante, dedicada a estudantes que estejam cursando o ensino médio em outras 

instituições de ensino; ou, ainda, na forma integrada, destinada a egressos do Ensino 

Fundamental. Para estes últimos, exige-se matrícula única e a eles é concedida, após 

a conclusão, a habilitação profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino 

Médio. Os IF devem, também, ofertar vagas associadas ao Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), exclusivamente destinadas a maiores de 18 

anos (BRASIL, 2004).  

 

Figura 3 – Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (2016) 
 

 

Fonte: Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/instituicoes>. Acesso em: 01 
dez. 2016. 
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Importante ressaltar que o Decreto 5.154 (BRASIL, 2004), ao tratar da oferta dos 

cursos, refere-se ao ensino subsequente, concomitante e integrado como formas e 

não como modalidades. Logo, Ensino Integrado é tratado, em termos normativos, 

como forma de articulação entre Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio. No IFBA, ao se destacar cada uma das formas, utiliza-se a nomenclatura 

modalidade, inclusive em documentos oficiais, como editais de convocação para 

ingresso nos cursos, bem como nos sites dos campi e no portal oficial da instituição. 

Não obstante, em consonância com a lei trataremos Ensino Integrado como forma e 

não como modalidade, desconsiderando, portanto, o padrão utilizado na instituição 

pesquisada. 

Das instituições pertencentes à Rede, entre 2013 e 2016, o Instituto Federal de 

Goiás, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano e o Instituto Federal de 

Pernambuco ofereciam o Curso de Licenciatura em Música (nível superior). Algumas 

instituições ofereciam o curso técnico-profissionalizante em música na forma 

subsequente, a exemplo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e Instituto Federal 

do Piauí. Nesta última instituição e também no Instituto Federal do Ceará, o curso de 

música era oferecido na forma concomitante. Na forma Integrada, foco de estudo 

nesta pesquisa, o curso técnico em música era oferecido no Colégio Pedro II, no 

Instituto Federal de Goiás, e no Instituto Federal da Paraíba. Tais dados encontram-

se sintetizados no Quadro 2.12 

Os dados mostram o potencial da Rede Federal de Educação Tecnológica para 

criar e manter cursos específicos de música, o que certamente contribui para o debate 

sobre a profissionalização em música. Entretanto, ainda que os dados apresentados 

no Quadro 2 mostrem-se animadores, o ensino de música aparece inserido em cursos 

de música em apenas sete instituições, o que, considerando o total de quarenta e 

duas instituições que pertencem à Rede, representam um percentual de 16,6%, 

conforme exposto na Figura 4.13 

 

                                                           
12 Os dados consolidados no Quadro 2, foram coletados e divulgados, por e-mail, para o grupo de 

professores de música do IFBA, pelo professor e pesquisador Eric de Oliveira Barreto, em 27 de janeiro 
de 2016. 

 
13 O número total de instituições aqui utilizado como parâmetro foi definido com base na Lei 

11.892/2008. Contudo essa somatória não contabiliza as Escolas Técnicas de Aplicação, vinculadas 
às Universidade Federais, porque elas só foram incorporadas à rede posteriormente, em 2012. 



65 
 

Quadro 2 – Presença de cursos de música na Rede Federal de Educação Tecnológica em 
2016 

 

Cursos Instituições onde os cursos são oferecidos 

Curso superior: 
Licenciatura em 
música 

Instituto Federal de 
Goiás (campus 
Goiânia) 

Instituto Federal do 
Sertão 
Pernambucano 
(campus Petrolina) 

Instituto Federal 
de Pernambuco 
(campus Belo 
Jardim) 

Curso Técnico 
Profissionalizante: 
Ensino Integrado 
 

Colégio Pedro II 
(campus Realengo 
II) 
 

Instituto Federal de 
Goiás (campus 
Goiânia) 

Instituto Federal 
de Pernambuco 
(campus 
Barreiros) 

Curso Técnico 
Profissionalizante: 
Subsequente 

Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul 
(campus Porto 
Alegre) 

Instituto Federal do 
Piauí 
(campus Teresina) 
 

 

Curso Técnico 
Profissionalizantes: 
Concomitante 

Instituto Federal do 
Piauí (campus 
Teresina) 

Instituto Federal do 
Ceará (campus 
Fortaleza) 

 

Fonte: Dados pesquisados e fornecidos, via e-mail, pelo Prof. Eric Barreto 

 

 

Figura 4 – Localização no mapa do Brasil das Instituições pertencentes à Rede Federal de 
Ensino Tecnológico que ofertavam cursos de música em 2016 

 

 
Legenda:  
 

Licenciaturas  Ensino Integrado Subsequente Concomitante 

Fonte: ilustração criada pelo pesquisador a partir de uma imagem do mapa do Brasil 
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Subtraindo o percentual de instituições nas quais havia cursos especializados 

em música, presume-se que, em 83,4%, portanto, na maioria da Rede, o ensino de 

música estava inserido, tão somente, no quadro das disciplinas propedêuticas da 

matriz curricular do Ensino Médio Integrado, sendo ministrado como componente 

curricular desvinculado da disciplina Arte ou como conteúdo do componente curricular 

Arte, trabalhado como uma das linguagens artísticas. Não foi possível identificar nesta 

pesquisa em qual das duas possibilidades o ensino de música se fazia presente nas 

instituições que compunha os 83,4% da Rede. É possível considerar, também, a 

possibilidade da existência de instituições onde o ensino de música não era 

ministrado.  

No que diz respeito ao IFBA, nos quatro campi onde havia ensino de música, ele 

se fazia presente como uma linguagem artística, conteúdo do componente curricular 

Arte. Pela sua natureza propedêutica, Arte é um componente curricular presente nos 

currículos de todos os cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, doravante Ensino Integrado. O componente curricular Arte, 

em acordo com os documentos oficiais já analisados no capítulo 2, compõe os 

componentes curriculares do núcleo comum, logo é uma disciplina obrigatória. A 

Figura 5 mostra a matriz curricular do 1º ano do Ensino Integrado no IFBA campus 

Vitória da Conquista em 2016.  

 
Figura 5 – Matriz curricular do 1º ano do Ensino Integrado no IFBA campus Vitória da 

Conquista em 2016 

 
Fonte:  Fluxograma elaborado pelo pesquisador com base no quadro de horários de todos 

os cursos do Ensino Integrado no campus. 

1º ano

Disciplinas 
propêdeuticas

Arte Música
Artes Visuais

Desenho
Educação Física

Filosofia
História

Matemática
Física

Português
Química

Sociologia

Disciplinas 
técnicas
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O § 1o do Decreto 5.154 de 2004 salienta que o Ensino Integrado deve “conduzir 

o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, contando com matrícula única para cada aluno” (BRASIL, 2004). Esta 

pesquisa estabeleceu como campo de investigação conhecer mais especificamente 

essa forma de ensino, e tomando a trajetória do IFBA como fio condutor, buscou 

mostrar a dicotomia Ensino Médio x Ensino técnico profissionalizante. 

 

3.2 TRAJETÓRIA DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA E A DUALIDADE 

ESTRUTURAL ENSINO MÉDIO E ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL 

 

A dualidade estrutural que determinou duas 
redes diferenciadas ao longo da história da 
educação brasileira tem suas raízes na forma 
de organização da sociedade, que expressa 
as relações entre capital e trabalho 
(KUENZER, 2000, p. 21). 

 

Trabalho manual para índios e escravos, trabalho livre e intelectual para as elites; 

escola acadêmica para poucos e educação profissional para os trabalhadores. 

Grabowski (2006), ao apresentar esta realidade, traz o conceito de dualidade 

estrutural, que identifica a desigualdade educacional existente no Brasil. Desigualdade 

que está presente em nossa história de desenvolvimento social, econômico e cultural. 

Para o autor, “se persistirmos na dualidade histórica, ensino profissional para quem 

vive do trabalho e ensino propedêutico (acadêmico, clássico) para dirigentes, além de 

antiético e injusto, não desenvolveremos uma nação soberana e autodeterminada” 

(GRABOWSKI, 2006, p. 6). 

Para Moura et al (2007, p. 10), o que chamamos hoje de educação profissional 

surgiu com a criação do Colégio das Fábricas, em 1809, pelo Príncipe Regente, futuro 

D. João VI. Já para Nascimento (2007, p. 66), fora do ambiente militar, onde ela já 

existia, a educação profissional no Brasil que se consolida no início do século XX deu 

seus primeiros passos entre 1840 a 1865, com a criação das casas de educandos 

artífices. O autor destaca que o ensino profissional no Brasil nasceu com a marca da 

marginalização, porque as casas de educandos artífices eram estigmatizadas como 

casas de correção. Isto ocorreu não somente porque sua clientela era marginalizada 

pelas elites dominantes e pelo próprio Estado, mas também porque os ofícios ali 
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ensinados traziam a marca emblemática de trabalhos anteriormente destinados à mão 

de obra escrava, como os de carpinteiros, pedreiros, ferreiros, entre outros 

(NASCIMENTO, 2007, p. 64-66).  

Entretanto, Nascimento (2007) elenca ainda duas razões que podem explicar a 

origem do Ensino Profissional no Brasil: 

  

(1) propiciar as condições para a instalação no país de fábricas, que 
evidentemente se beneficiariam com a existência de uma oferta de 
força de trabalho qualificada, motivada e, sobretudo, ordeira; (2) evitar 
a proliferação e o desenvolvimento de ideias esdrúxulas, contrárias à 
ordem política, como acontecia na Europa (NASCIMENTO, 2007, p. 
73. Grifo do autor). 

 

Em um contexto de expansão do trabalho livre no Brasil, especialmente com a 

chegada de migrantes europeus, o ensino profissional visava, sobretudo, a 

qualificação de mão de obra para os novos setores econômicos e a cristalização das 

diferenças sociais. Sobre esse assunto, argumenta Grabowski (2006, p.7): “Desde a 

primeira iniciativa estatal, em 1909, com a criação das dezenove escolas técnicas, 

sempre existiram duas redes, uma profissional e outra de educação geral, visando 

reproduzir e atender a divisão social e técnica do trabalho”.  

A trajetória do IFBA remete a diferentes nomenclaturas. E, se coadunando com 

o pensamento vigente, inicia-se em 1910, em Salvador, como Escola de Aprendizes 

Artífices; cuja missão centrava-se “na preparação profissional dos excluídos da 

sociedade, dos desvalidos e operários artífices” (LESSA, 2002, p. 13).  

Em 1926, passou a funcionar em prédio próprio, no bairro do Barbalho, que, hoje, 

abriga o campus Salvador. Lessa (2002, p.17) destaca como conquistas daquele ano: 

o aparelhamento das oficinas com máquinas e ferramentas novas e a criação da 

banda de música (Grifo nosso). De 1937 a 1942, a escola recebeu a denominação 

de Liceu Industrial de Salvador, e, em 1942, passou a se chamar Escola Técnica de 

Salvador. O documento enviado, em 1946, pelo então diretor da escola aos industriais 

baianos evidencia seus objetivos e apresenta uma conexão clara do projeto 

pedagógico da escola com o propósito de formação de mão de obra para o trabalho: 

  

As escolas técnicas existem para as indústrias; para atender às suas 
necessidades de mão de obra especializada. [...] A escola técnica e a 
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indústria não devem viver divorciadas. [...] Faço um apelo aos Srs. 
Industriais para que orientem a Escola Técnica de Salvador, em seu 
plano de trabalho, a fim de que os cursos noturnos a serem instalados 
sejam uma expressão dessas necessidades.  (LESSA, 2002, p. 32). 

 

Para Saviani (2011, p. 188), o gérmen das atividades industriais está na 

construção de uma importante malha ferroviária no estado de São Paulo, a partir de 

1856, para atender o escoamento do setor da cafeicultura. Destaca o autor que, em 

torno de cada estação ferroviária, núcleos urbanos se desenvolveram, com suas 

oficinas mecânicas de manutenção, reparo de peças e substituição das locomotivas, 

que absorviam mão de obra. Refletindo sobre os argumentos de De Decca (1981, p. 

142), Saviani (2011, p. 189) destaca que “em lugar de seguir a trajetória clássica, que 

evoluiu do artesanato, passou pela manufatura e atingiu o estágio da grande indústria, 

o processo de industrialização no Brasil deu-se, desde as origens, na forma da grande 

indústria”. 

Na década de 1920, a indústria brasileira incorporou a orientação fordista e 

submeteu os trabalhadores a um controle rigoroso não somente de produtividade, mas 

também de sua vida pessoal. Para se ter uma ideia do que representava este controle 

ao trabalhador, Saviani (2011) fornece às nossas reflexões, parte do relatório escrito 

por Otávio Pupo Nogueira, Secretário Geral da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), em 1926:  

 

Os lazeres, os ócios, representam um perigo eminente para o homem 
habituado ao trabalho, e nos lazeres ele encontra seduções 
extremamente perigosas, se não tiver suficiente elevação moral para 
dominar os instintos subalternos que dormem em todo ser humano 
(VIANNA, 1978 apud SAVIANI, 2011, p. 190). 

 

A orientação fordista, inicialmente destinada ao modelo empresarial de 

produção, estará também presente nas escolas. O ano de 1942 foi marcado pela 

implementação de Leis Orgânicas de Ensino, pela Reforma Capanema e pela criação 

dos cursos médios de 2º ciclo (científico ou clássico), com duração de três anos. Para 

os trabalhadores instrumentais era destinada a formação de nível médio de 2º ciclo 

profissionalizante: agrotécnico, comercial técnico, industrial técnico e o curso normal 

de formação de professores para o magistério. Grabowski, amparado em Kuenzer 
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(2000), sintetiza a dualidade estrutural que se solidifica com a reforma Capanema, 

que cria uma rede de Educação Profissional e outra de Educação Geral: 

 

O desenvolvimento histórico dessas redes vai mostrar que a iniciativa 
estatal, primeiro, criou escolas profissionais, no início do século XX, 
para só nos anos 40 criar o Ensino Médio. A partir de então, essas 
redes sempre estiveram de alguma forma (des)articuladas, uma vez 
que a dualidade estrutural sempre responde às demandas de 
inclusão/exclusão (GRABOWSKI, 2006, p. 7). 

 

Deste modo, em oposição à proposta pedagógica das escolas destinadas ao 

ensino propedêutico, que priorizavam a formação de hábitos de estudo, disciplina, 

modos padronizados de comportamento social e enfoque na formação de futuros 

dirigentes, o modelo educacional profissionalizante deveria ser baseado nas formas 

tayloristas/fordistas de organização capitalista do trabalho no século XX.  

Presume-se que as discussões e os debates que antecederam à criação da Lei 

Orgânica do Ensino Industrial e à reforma Capanema de 1942, foram iniciados nos 

anos 30 e marcados pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação, liderados por 

personalidades como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, que 

preconizava a criação de uma escola única, na qual “[...] todos deveriam ter direito, 

dos 7 aos 15 anos, à mesma educação básica ofertada por uma escola única, oficial 

e pública, que considerasse suas aptidões individuais e biológicas” (KUENZER, 2012, 

p. 4). Os autores do manifesto acreditavam que a escola única “superaria a dualidade 

escolar pela integração da escola profissional ao sistema regular de ensino, que 

passaria a ser articulada à formação secundária” (KUENZER, 2012, p. 4). 

A incorporação da educação profissional ao sistema regular de ensino ocorreu a 

partir de 1942 e se tornou oficial com a LDB 4.024 (BRASIL, 1961), que estabeleceu 

a equivalência entre as diversas modalidades de ensino de modo a assegurar, a todos 

os estudantes, a continuidade dos estudos e o acesso ao vestibular. Esta 

equivalência, estabelecida pela LDB 4.024/61, embora tenha significado um avanço 

no processo de democratização do ensino, não logrou superar a dualidade estrutural, 

uma vez que as duas redes foram mantidas. (KUENZER, 2012, pag. 4). Na prática, 

mantinha-se a dualidade, pois, no ensino propedêutico, os conteúdos voltados para 

as ciências, as letras e as artes, exigidos para ingresso no ensino superior, eram 

ofertados durante os três anos do nível médio de ensino. Já no ensino 
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profissionalizante, esses conteúdos eram reduzidos e predominavam os conteúdos 

instrumentais para a profissionalização. 

As escolas profissionalizantes tornaram-se federais em 1965 e passaram a ser 

identificadas com o nome dos respectivos estados. A Escola Técnica Federal da 

Bahia, em consonância com o modelo educacional vigente, gradativamente tornou-se 

referência como espaço de formação para a inserção no mundo do trabalho. 

Posteriormente, por meio da Lei 8.711, de 1993 (BRASIL, 1993), tornou-se Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) e se expandiu para outras 

regiões do estado da Bahia. Foram criadas as unidades de Barreiras, Valença e 

Eunápolis, bem como a unidade Vitória da Conquista, que constituiu-se em objeto 

inicial desta pesquisa. 

A escola de nível médio profissionalizante já disponibilizava, desde os anos 

1960, conhecimento propedêutico à classe trabalhadora, atendida pelos centros de 

educação tecnológica. Contudo o conhecimento tecnológico de ponta, mesmo 

vinculado ao mercado de trabalho, era adquirido na formação de nível superior. 

Saviani (2011, p. 343) destaca que “ao ensino superior eram atribuídas duas funções 

básicas: formar a mão de obra especializada requerida pelas empresas e preparar os 

quadros dirigentes do país”.  

Na década de 1960, tomava corpo a ideia de que a educação deveria estar em 

conformidade com o desenvolvimento econômico do país. Este posicionamento 

político, defendido por um grupo de empresários do Rio de Janeiro e São Paulo, em 

articulação com empresários multinacionais e com a Escola Superior de Guerra, 

resultou na criação, em 1961, do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), que 

recebia colaboração financeira de empresários americanos. Saviani (2011, p. 342) 

destaca que o IPES 

 

[...] desenvolvia doutrinação por meio de guerra psicológica fazendo 
uso dos meios de comunicação de massa como o rádio, a televisão, 
cartuns e filmes em articulação com órgãos da imprensa, entidades 
sindicais dos industriais e entidades de representação feminina, 
agindo no meio estudantil, entre os trabalhadores da indústria, junto 
aos camponeses, nos partidos e no Congresso, visando a desagregar, 
em todos esses domínios, as organizações que assumiram a defesa 
dos interesses populares. 
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 Semelhantemente, os órgãos estatais responsáveis pelo planejamento e gestão 

orçamentária da educação brasileira buscou estreitar relações com os Estados 

Unidos. A partir de 1965, foram firmados diversos contratos de cooperação, visando 

o financiamento da educação brasileira que passam a ser conhecidos como Acordos 

MEC-USAID (SAVIANI, 2011, p. 342-345). Intermediados pela Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), estes acordos vigoraram 

durante oito anos e, segundo Pina (2011, p. 80-81), envolviam “[...] contratos, por dois 

anos, dos assessores norte-americanos para o aperfeiçoamento do ensino primário, 

para o ensino médio e, ainda, para o ensino superior”. 

Dados numéricos, como as 142 bolsas de estudos em universidades americanas 

para professores brasileiros e 864 bolsas supervisionadas por técnicos americanos 

em solo brasileiro, foram usados como justificativa para referendar os referidos 

acordos. Saviani (2011, p. 346) argumenta que a execução dos acordos adotava uma 

perspectiva pedagógica tecnicista, “[...] evidenciada na ênfase nos métodos e técnicas 

de ensino, na projeção de filmes didáticos confeccionados nos Estados Unidos e na 

valorização dos recursos audiovisuais que os bolsistas deveriam aprender não apenas 

a utilizar, mas também a produzir”. 

Em decorrência das reformas, que se iniciaram a partir da instalação do regime 

ditatorial, com o golpe de 1964, visando adequar o sistema educativo ao modelo 

desenvolvimentista vigente, bem como dos resultados dos acordos MEC-USAID, foi 

concebida a Lei 5.692 de 1971 (BRASIL, 1971). Assim, no bojo de uma ditadura militar 

e da proclamação do milagre brasileiro, a proposta da referida Lei, de 

profissionalização compulsória, que ampliava o ensino profissionalizante para todo o 

ensino médio, coadunava-se com as propostas políticas hegemônicas, de preparação 

de mão de obra para o trabalho, e configurava-se como outra tendência à integração. 

Para Kuenzer e Bremer (2012, p. 5) “no entendimento de seu mentor intelectual, o 

professor Walnir Chagas, a intenção da Lei 5.692/71 era superar a dualidade escolar 

e criar a escola única do trabalho intelectual e manual”. Por esta razão, as autoras 

denominam essa proposta de integração pela profissionalização.  

O espírito da lei propugnava a preparação imediatista para o mercado de 

trabalho. Entretanto, na prática, as escolas particulares continuavam a manter o 

Ensino Médio, agora nomeado como Ensino de Segundo Grau, preparando os seus 
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alunos para o vestibular, o que consequentemente burlava a proposta da lei e 

colaborava para evidenciar o equívoco da profissionalização compulsória e, portanto, 

o seu fracasso. Em 1982, a Lei 7.044 (BRASIL,1982) flexibilizou a oferta da 

profissionalização, permitindo novamente a oferta de Ensino de Segundo Grau (atual 

Ensino Médio) de natureza propedêutica (KUENZER; BREMER, 2012, p. 5) 

Ao contrário do que preconizava a Lei 5.692/1971, a profissionalização 

compulsória, a Lei 9.394 de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, estabelece a unitariedade do Ensino Médio de formação geral. Trata-se de 

um novo momento de integração entre ensino e trabalho, já que a Educação 

Profissional passa a integrar a Educação Básica, da qual o Ensino Médio constituía 

uma etapa. Consequentemente, na forma da lei, diminui a distância entre educação 

geral e formação profissional (KUENZER; BREMER, 2012, p. 6). 

Para Tavares et al (2016, p. 169), a chamada Reforma do Ensino Técnico tem 

início no mesmo ano de 1996, ano de aprovação da LDB, quando o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, apresentou ao Congresso Nacional a proposta do 

Projeto de Lei 1.603.  Em essência, o PL, que estabelecia a separação entre Ensino 

Médio e Educação Profissional, tornou-se alvo de inúmeros protestos e foi objeto de 

repúdio das instituições federais de Educação Profissional. Para Moura et al (2007, 

p.17) a mobilização contrária a PL foi “principalmente dos grupos de investigação do 

campo trabalho e educação, das Escolas Técnicas Federais e dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica”. O projeto foi retirado da pauta, mas o seu conteúdo foi 

contemplado na LDB 9.394/1996. Além disso, no ano seguinte, o polêmico Decreto 

2.208, de 17 de abril de 1997, foi aprovado com o mesmo conteúdo do PL 1603 

(MOURA et al, 2007, p. 18).  

O Decreto aprovado desvincula a formação profissional da Educação Básica ao 

definir em seu Artigo 2º (BRASIL, 1997): “A educação profissional será desenvolvida 

em articulação com o ensino regular ou em modalidades que contemplem estratégias 

de educação continuada”. Embora preveja que a educação profissional possa ser 

ofertada em escolas do ensino regular, o artigo estabelece que ela pode ser 

desenvolvida inclusive em ambientes de trabalho. Presenciou-se, então, no Brasil a 

proliferação da oferta de formação profissional na rede privada de ensino, de acordo 

com os interesses das escolas particulares.  
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Idealmente, a elaboração de uma lei é fruto de um processo de discussão que 

envolve todas as esferas sociais que, direta ou indiretamente, passariam a ser 

afetadas com sua implementação. Por esta razão, o debate sobre uma lei educacional 

deve envolver professores, estudantes, gestores e comunidade. Efetivamente, como 

destacam Kuenzer e Bremer (2012), a construção da Lei 9.394/1996 ocorreu em um 

longo processo de discussão, que envolveu educadores e a sociedade civil. Contudo, 

as autoras destacam a frustação dos defensores da lei, aprovada com o texto de 

autoria do senador Darcy Ribeiro. Contraditoriamente, na prática estabeleceu-se a 

ruptura entre a escola básica como direito universal e o ensino profissional com base 

na lógica de mercado. Fica reestabelecido o princípio da escola dual, já que o ensino 

profissional poderia estar vinculado com o ensino regular ou com outras estratégias 

de educação continuada (KUENZER; BREMER, 2012, p. 6). 

Duas indagações se fazem pertinentes: a quem se destinava o Ensino Médio 

preconizado pela Lei 9.394/1996, criada sob o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso? A unitariedade da escola média, preconizada pela nova lei, 

acabaria com a dualidade educação propedêutica X educação para o trabalho? 

Em consonância com a LDB de 1996 e amparado pelo Decreto 2.208 (BRASIL, 

1997), o CEFET-BA passou a ofertar o Ensino Médio em três anos, com foco na 

formação propedêutica, e o Ensino Profissional Técnico em dois anos, na forma 

Subsequente ao Ensino Médio. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, 

registrou-se no CEFET-BA, tomando como exemplo o que ocorria na unidade 

descentralizada de Vitória da Conquista (hoje IFBA Conquista), que grande parte dos 

estudantes que procuravam os cursos na forma subsequente eram 

predominantemente oriundos de outras instituições de ensino públicas e privadas e já 

inseridos no mercado de trabalho. Já os estudantes admitidos no Ensino Médio eram, 

em grande parte, egressos da rede privada de ensino. Esses últimos tornavam-se 

candidatos em potencial às universidades públicas, inclusive aos cursos superiores 

ofertados na própria instituição. No nosso entendimento, o perfil do CEFET-BA 

delineava-se como uma escola pública que oferecia Ensino Médio propedêutico de 

qualidade e gratuito, a uma pequena parcela privilegiada da sociedade (Grifo nosso). 

Desta forma, vemos afirmar-se, neste contexto específico, que a Lei 9.394/96 serviu 

para reafirmar a dualidade estrutural e não para a sua superação. 
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A dualidade educação propedêutica x educação para o trabalho tem sua história 

entrelaçada com a própria história da educação brasileira. Concordamos com Kuenzer 

(2000), para quem a dualidade estrutural, expressa na existência de duas redes 

diferenciadas, tem raízes na forma de organização social construída entre capital e 

trabalho. Portanto, “pretender resolvê-la na escola, por meio de uma nova concepção, 

é ingenuidade ou má-fé” (KUENZER, 2000, p. 21). 

A Lei 11.892 de 2008 (BRASIL, 2008c) criou a Rede Federal de Educação 

Profissional e transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia em 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), que contava, no 

ano de 2016, com dezenove campi e cinco núcleos avançados.14 

Pelo exposto, considera-se que os atuais Institutos Federais durante quase um 

século tiveram seus objetivos focados numa educação tecnicista. Em decorrência 

desses objetivos ou em oposição a eles, esta mesma instituição tornou-se palco 

principal para a implantação do projeto do Ensino Médio Integrado (BRASIL, 2004; 

2008a). 

 

3.3 A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO MÉDIO E ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

Para a maioria dos jovens, o exercício de um 
trabalho digno será a única possibilidade de 
continuar seus estudos em nível superior. O 
Ensino Médio deverá responder ao desafio 
de atender a estas duas demandas: o acesso 
ao trabalho e a continuidade de estudos, com 
competência e compromisso (KUENZER, 
2000, p. 28 e 29). 

 

Frigotto (2015) em reedição de um texto escrito em 1994, fez a defesa da 

universalização de uma escola unitária que possibilite formação humana e formação 

para o trabalho: 

As forças preocupadas com a efetiva emancipação humana dos 
trabalhadores, comprometidas com as mudanças estruturais da 
sociedade brasileira, por entender a natureza e características da 
produção e das relações sociais e políticas, deve defender como a 
mais adequada para a qualificação humana, e, em consequência, para 

                                                           
14 Informações referentes ao início do ano letivo 2016. Dados disponíveis em: 

http://www.portal.ifba.edu.br>. Acesso em: 01 mar. 2016.  
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a formação profissional, a universalização da escola unitária que 
envolve o ensino básico e médio como um direito de toda a criança e 
todo o jovem e um dever do Estado (FRIGOTTO, 2015, p. 83). 

 

Em contraposição a uma escola, que, de um lado, ensina a pensar e, de outro, 

ensina a fazer, é imprescindível a defesa de uma proposta de escola com base sólida 

de educação geral. Para Kuenzer (2000, p. 18) “a acumulação flexível demanda a 

superação de um paradigma dual, que polariza técnicas e humanidades, apontando a 

educação tecnológica como uma síntese possível entre ciência e trabalho”. 

Acrescenta a autora: 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho apontam para uma nova 
forma de relação entre ciência e trabalho, na qual as formas de fazer 
– determinadas com base em processos técnicos simplificados, 
restritos geralmente a uma área do conhecimento, [...] – passam a ser 
substituídas por ações que articulem conhecimento científico, 
capacidades cognitivas superiores e capacidade de intervenção crítica 
e criativa, [...] para responder ao caráter dinâmico, complexo, 
interdisciplinar e opaco que caracteriza a tecnologia na 
contemporaneidade (KUENZER, 2000, p. 18 e 19). 

 

Grabowski (2006) destaca que, embora a dualidade estrutural seja característica 

das sociedades capitalistas, a participação dos trabalhadores na política de 

democratização de acesso à educação, articulada com setores progressistas da 

sociedade que acreditavam na superação dessa dualidade, passa a exigir do Estado 

novas políticas públicas. Destarte, essa condição torna possível uma concepção de 

educação que articula formação científica e sócio-histórica à formação tecnológica, 

mediante a integração, em um único currículo, do Ensino Médio com o Ensino Técnico 

(GRABOWSKI, 2006, p. 8 - 9). 

Moura (2013) analisa dados do IBGE de 2008 que indicam que 45,2% dos jovens 

brasileiros, entre 16 e 17 anos de idade, são trabalhadores e que, a esses jovens, 

cabe pensar uma profissionalização antes de concluírem a Educação Básica. O autor 

ressalta que a realidade tende a ser mais dura do que se apresenta nos dados oficiais 

e indaga: “No caso das pessoas de até 17 anos de idade, de que adianta(ria) pensar 

em um sistema educacional voltado exclusivamente para os que não trabalham, se a 

realidade se impõe em direção diametralmente oposta?” (MOURA, 2013, p. 715). 

Nesse sentido, conclui com a defesa do Ensino Integrado: 
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A realidade socioeconômica brasileira exige, do ponto de vista teórico 
e ético-político, conceber e materializar um tipo de ensino médio que 
garanta uma base unitária para todos, fundamentado na concepção 
de formação humana integral, omnilateral e politécnica, tendo como 
eixo estruturante o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura 
(MOURA, 2013, p. 715). 

 

O Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004) e a Lei 11.741/2008 (BRASIL, 2008a), 

revogam o Decreto 2.208, de 1997, que previa currículos específicos para o Ensino 

Médio propedêutico separados dos currículos destinados à Educação Profissional, e 

garantem a oferta da Educação Profissional e do Ensino Médio integrados em um 

currículo único.  

O Decreto 5.154/2004 não estabelece o Ensino Integrado como exclusivo, ao 

contrário, mantém as formas anteriormente existentes do Ensino Médio. Para Kuenzer 

(2012, p. 7), este caráter não exclusivo da proposta, embora a fragilize, não a invalida. 

Ao contrário, aponta para onde esta proposta de ensino deve avançar. 

A integração não se propõe ao ajuntamento de disciplinas propedêuticas e 

técnicas e, também, não se resume a uma prática pedagógica interdisciplinar ou 

transdisciplinar. Baseia-se, conforme destaca a Resolução CNE Nº 2, de 30 de janeiro 

de 2012, na “integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular”. O 

Art. 5º da Resolução CNE Nº 2, nos § 1º ao 4º conceitua cada um desse eixos:   

 

O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de 
transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano 
e como mediação no processo de produção da sua existência. A 
ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos 
sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca 
da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. A 
tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força 
produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, 
marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a 
ser produzida. A cultura é conceituada como o processo de produção 
de expressões materiais, símbolos, representações e significados que 
correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as 
normas de conduta de uma sociedade (BRASIL, 2012, p. 2). 

 

Os conhecimentos, nessa perspectiva, apropriados pelos estudantes 

interessados no acesso ao ensino superior passam a compor, também, o conjunto de 
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características importantes, por vezes principais, do novo perfil do trabalhador: “Por 

razões didáticas, se divide e se separa o que está unido. Por razões didáticas, também 

se pode buscar a recomposição do todo” (MACHADO, 2006, p. 53). 

Moura (2012) ressalta que a implantação do Ensino Integrado no âmbito das 

redes estaduais de ensino deu origem a dois ambientes diferentes: escolas que 

anteriormente ministravam exclusivamente educação propedêutica e escolas com 

prática anterior em educação profissional técnica, nas formas concomitante ou 

subsequente. Evidentemente, a chegada do Ensino Integrado altera a função social 

dessas duas categorias de escolas porque muda o tipo de formação que as 

instituições estavam acostumadas a proporcionar. Ao mesmo tempo, implica em 

alterações no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e, mais do que isso, “a 

implantação do ensino médio integrado, tendo como eixo estruturante o trabalho, a 

ciência, a tecnologia e a cultura pode implicar na necessidade de adequar o Plano de 

Educação no âmbito do respectivo sistema de ensino” (MOURA, 2012, p. 5 e 6). 

As preocupações do autor referentes ao processo de implantação do Ensino 

Integrado, a princípio, não se aplicam à Rede Federal de Ensino, que trazem em sua 

história tanto a experiência da educação profissional técnica de nível médio quanto a 

da educação propedêutica. Mas faz-se necessário considerar a recente expansão dos 

IF, pois o aumento expressivo de novas unidades escolares acarretou uma expressiva 

contratação de novos profissionais da educação, que devem participar ativamente da 

construção do PPP de cada escola. Moura (2012) alerta para a necessidade de uma 

efetiva participação dos segmentos institucionais, sobretudo dos professores, nesse 

processo, pois, do contrário, os PPP podem não passar de “documentos que apenas 

atendem às exigências burocráticas dos sistemas de ensino e terminam sendo 

arquivados e esquecidos” (MOURA, 2012, p. 7). 

A elaboração dos currículos de cursos do Ensino Integrado deve contemplar 

propostas pedagógicas que, segundo Machado (2006, p. 52), “tenham como eixo, a 

abordagem relacional de conteúdos tipificados estruturalmente como diferentes, 

considerando que esta diferenciação não pode, a rigor, ser tomada como absoluta 

ainda que haja especificidades que devam ser reconhecidas”.  

Embora a forma de Ensino Integrado esteja sendo aplicada no IFBA há, 

aproximadamente, dez anos, a perspectiva pedagógica exclusivamente tecnicista 
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parece nunca ter sido dissipada por completo, como, aliás, deve ocorrer nos demais 

IF oriundos das antigas Escolas Técnicas. O perfil tecnicista que, supostamente, os 

consagrou é, ainda hoje, reafirmada por muitos dos seus atuais gestores. Um docente 

de música, entendendo a necessidade de mais e melhores investimentos para 

execução de seus projetos pedagógicos e artísticos, inclusive vislumbrando a 

possibilidade de criação de um curso de licenciatura em música na região onde 

trabalhava, destaca parte do diálogo com um dos gestores: “Ouvi de uma Pró-Reitora 

do Instituto onde eu trabalhava que a música não seria a vocação do Instituto” 

(APÊNDICE A - Questão 7.2. Docente 1). 

Não raramente essa visão tecnicista encontra-se impregnada no pensamento de 

professores que atuam nos institutos. O quadro fica ainda mais desanimador quando 

está presente no discurso de professores de música:  

 

Os alunos quando entram para o IFBA têm uma visão tecnicista. E 
dentro dessa visão tecnicista, você não pode, simplesmente, numa 
turma de 40 ou 42 alunos, ensinar música, propriamente música. Aí 
deixaria de ser o ensino técnico e passaria a ser uma escola de 
música. O que obviamente não é acertado dentro dessa instituição 
(APÊNDICE A - Questão 4.3. Docente 2). 

 

Concordamos que desenvolver um trabalho prático com música numa turma de 

quarenta estudantes é uma árdua e complicada tarefa, todavia tornar este trabalho 

possível não implica em “ensino exclusivo de uma escola de música”. Uma prática 

musical de base sólida, que apresente resultados satisfatórios, pode e deve ser 

desenvolvida dentro de um componente curricular da Educação Básica. 

Conforme os dados já apresentados da pesquisa desenvolvida por Dante 

Henrique Moura (2013), um percentual significativo dos estudantes da Educação 

Básica já está no mercado de trabalho. No entanto, diversos estudantes que 

ingressam nos IF têm interesse na continuidade dos estudos em nível superior. Neste 

sentido, a fala do docente 2 mostra um desconhecimento do perfil geral dos 

estudantes. A formação acadêmica de nível técnico não pode ser considerada a única 

motivação e muitos dos que ingressam nos IF são movidos pelo interesse de cursar a 

última etapa da Educação Básica em uma escola pública, reconhecida como escola 

de qualidade, e se preparar para o ingresso em cursos superiores. 
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Tratando da formação omnilateral dos sujeitos, Tavares et al (2016, p. 174) 

trazem uma questão que consideramos importante, sobretudo pela relação que 

mantém com o problema levantado em nossa pesquisa: “Quem são os sujeitos do 

Ensino Médio? Esses sujeitos têm a livre escolha de continuar estudando para ter 

prosseguimento dos estudos ou se inserirem no mercado de trabalho de forma 

autônoma?” O projeto do Ensino Integrado deve possibilitar ao estudante a liberdade 

de escolher os passos seguintes após a Educação Básica. Nesta perspectiva, a 

educação musical desenvolvida na escola básica deve, também, possibilitar o 

prosseguimento de estudos musicais ao estudante que assim o desejar. 

A educação musical conquistou legalmente sua presença na Educação Básica, 

mas sua permanência na escola deve ser garantida, sobretudo pelo efeito das práticas 

musicais na trajetória de vida de cada estudante, levando em conta que a dualidade 

estrutural, que hierarquiza o conhecimento, deve ser excluída dos currículos do 

Ensino Integrado. Logo, uma nova postura é exigida tanto dos professores como dos 

estudantes. Quando os objetivos pretendidos, tanto para a formação propedêutica 

como para a formação técnica, estiverem amalgamados, ocorrerão as estratégias 

bem-sucedidas de ensino-aprendizagem. Portanto, ao se questionar o que integrar, 

uma resposta adequada seria finalidades e objetivos. 

A Lei 11.769/2008 (BRASIL, 2008b), que alterou o Art. 26 da Lei 9.394/1996 

(BRASIL, 1996), trouxe de volta o ensino de música à Educação Básica. Passados 

quase oito anos da promulgação da Lei, conscientes de que o ensino de música não 

está presente em todas as escolas, indagamos sobre os problemas que levam a este 

resultado ou sobre as manobras que se fazem para burlar a aplicabilidade da Lei, 

problemática já abordada no capítulo 2. Por outro lado, nas escolas onde a música 

está presente, faz-se necessária uma outra reflexão, que aborde a maneira como este 

ensino se desenvolve, bem como os resultados/efeitos que ele provoca nos jovens. 

Estas questões, definidas como norteadoras da pesquisa, desencadearam reflexões 

sobre o conceito de qualidade em educação. 
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3.4 QUALIDADE EM EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA CONSTRUÇÃO DE 

CONCEITOS 

 

Em uma escola com um público 
heterogêneo, plural, diversificado cultural, 
social e economicamente, os sentidos e os 
fins da educação devem considerar essa 
pluralidade de interesses. A qualidade 
buscada para a educação deve estar fincada 
na valorização e no reconhecimento dessa 
realidade, bem como na apropriação do 
patrimônio cultural (ARAÚJO, 2012, p. 219) 

 

Conforme vem sendo evidenciado no decorrer deste capítulo, o ensino de 

música no IFBA é realizado como uma das linguagens do componente curricular Arte, 

inserido na forma de Ensino Integrado. Por esta razão, o conceito de qualidade em 

educação será aqui abordado, tendo o Ensino Integrado como fio condutor, e serão 

analisadas as mudanças sociais provocadas na instituição e nos jovens abarcados 

por esta forma de ensino. 

Mas, afinal o que é qualidade? Quais os critérios utilizados para sua medição? 

Se nos referimos a um determinado produto como produto de qualidade, fica evidente 

que ele se destaca positivamente de outros produtos que teriam a mesma função. 

Consequentemente, passamos a agregar valor a esse produto considerando os 

custos que o tornaram destaque de qualidade. E, evidentemente, o produto deixa de 

ser acessível a todos e somente poderá ser adquirido por uma minoria. 

No campo educacional, a oferta de qualidade encontra-se, normalmente, 

dissociada da quantidade. O conceito passa a ser usado para referir-se a escolas que 

têm melhores professores, melhores prédios escolares, melhores materiais didáticos, 

etc. Como no mundo empresarial, “a palavra de ordem da qualidade encerra também 

um segundo significado: não o melhor (em vez do mesmo ou de menos) para todos, 

mas para uns poucos e iguais ou pior para os demais” (ENGUITA, 2015, p. 107). 

A reflexão sobre qualidade em educação encontra referência em dois momentos 

distintos e resulta em duas concepções distintas, que passaremos a analisar a seguir. 

Primeiramente, o conceito de qualidade em educação baseada na meritocracia, que 

se sustenta em resultados quantitativos, vinculados ao índice de sucesso obtido em 

exames padronizados, não raramente elaborados com base em modelos aplicados e 
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testados nos Estados Unidos, portanto, pensados para sujeitos oriundos de uma 

realidade social bem diferente da realidade brasileira (ARAÚJO, 2012). 

Em contraposição a essa forma de pensamento hegemônico, que analisa a 

qualidade com base na meritocracia, é possível pensar em uma qualidade em 

educação que tem o sujeito como foco. Neste viés, o sujeito e as relações sociais 

construídas por ele na escola, bem como na e para a vida, são valorizados sem 

amarras, sem comprometimentos mercadológicos.  

Foi a partir dessa expectativa, de criação de um constructo que contribua para 

consolidar as bases da qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais, que 

a prática musical inserida no Ensino Integrado e os textos base para criação e 

implementação do Ensino Integrado foram analisados. Embora o termo mais utilizado, 

no campo do pensamento crítico, seja qualidade socialmente referenciada, que se 

encontra destacado inclusive no Projeto Político Pedagógico do IFBA (IFBA, 2013, p. 

27), o nosso estudo enfoca nas reflexões de Araújo (2012) e na expressão, por ele 

utilizada: qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais.  

 

3.4.1 Qualidade em Educação com Base na Meritocracia 
 

Qualidade associada à competividade torna-se o padrão a ser alcançado por 

todos, em todos os setores da sociedade, a partir da década de 1960. Esta busca pela 

qualidade tem como referência o modelo de organização e gestão do trabalho 

aplicado inicialmente na fábrica da Toyota, o chamado Toyotismo.  

Com avanços das políticas neoliberais e o discurso da competividade 

econômica, as discussões sobre qualidade no setor educacional ganharam força no 

final da década de 1980 e nesse bojo construiu-se a bandeira da qualidade em 

educação. Impulsionada pela competividade, a qualidade em educação passou a ser 

aferida pelo desempenho dos estudantes em testes padronizados, com a 

consequente daqueles que conseguiam melhores notas. Vemos reforçar-se a lógica 

da meritocracia, que privilegiava poucos em detrimento de muitos. 

Gentili e Silva (2015) destacam que adaptabilidade e ajuste ao mercado, 

competitividade, produtividade, rentabilidade e mensurabilidade; critérios do mundo 

empresarial, passam a ser utilizados pelo sistema educacional. Assim, coerente com 

o que ocorria no mundo empresarial, “somente é de qualidade aquele produto 
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educativo que possui, como precondição, a capacidade de adaptar-se às demandas 

do mercado, atuando competitivamente neste” (GENTILI, 2015, p. 157).  

A associação entre emprego e educação coloca na escola uma responsabilidade 

gigantesca no que diz respeito ao desemprego. Para Enguita (2015, p. 103) “ao 

colocar ênfase na centralidade das reformas educacionais para continuar ou melhorar 

na competição internacional, está-se afirmando que se o país não vai melhor é por 

culpa de seu sistema educacional”. 

Gentili (2015, p. 154 - 155) ressalta que, no modelo educacional, a medição da 

qualidade está vinculada a três diferentes significados e processos: (i) as modalidades 

históricas de organização do currículo e diferentes paradigmas de avaliação didática; 

(ii) as teorias sobre o trabalho dos professores; e, ainda, (iii) os resultados econômicos 

e de rendimentos. 

O primeiro processo destacado por Gentili pode ser exemplificado nas diversas 

manobras realizadas para manutenção de modelos curriculares. Manobras estas que 

são detectadas nos lobbys que se fazem para influenciar a elaboração e tramitação 

de Leis Federais de Ensino, nas diferentes interpretações de determinadas normativas 

ou mesmo na não aplicabilidade de algumas leis. Essas manobras foram analisadas 

no segundo capítulo, à luz do Ciclo de Políticas de Stephen Ball.  

Quanto ao segundo processo, das teorias sobre o trabalho dos professores, é 

importante lembrar o conceito de qualidade em educação surgiu a partir de um modelo 

empresarial. Pela lógica desse modelo, o índice de aprovação dos estudantes nos 

diversos exames de medição atesta o resultado do trabalho da escola, que, por sua 

vez, procura vincular sua eficácia ao trabalho dos professores. Assim, não é de se 

estranhar que até os dias atuais diversas escolas particulares usem nomes e imagens 

de professores como instrumentos de marketing para atrair estudantes. Por sua vez, 

os estudantes e seus pais se apropriam do status que a escola pode lhes oferecer. 

Não raramente, as referências acadêmicas tornam-se emblemáticas na confecção de 

um currículo de emprego, por exemplo. Para Enguita (2015, p. 108) “a suposta 

qualidade de um ou outro ensino se associa à suposta qualidade da pessoa, não tanto 

como resultado quanto como ponto de partida”. 

O terceiro processo, dos resultados econômicos e rendimentos, está relacionado 

à competitividade econômica e, na maioria dos casos, sobrepõe ou é determinante 
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para os demais processos e significados. Uma importante escola particular de Vitória 

da Conquista/BA nos solicitou a indicação de um professor de música. Na entrevista, 

a coordenadora pedagógica solicitou ao professor indicado por nós que o conteúdo 

programático das aulas deveria abordar Pixinguinha e Villa-Lobos, com a ressalva de 

que as aulas fossem somente teóricas, sem nenhum tipo de som, para não atrapalhar 

as aulas das demais salas. Ao indagar à coordenadora sobre a razão para o foco nos 

dois compositores citados, a resposta vinculou, sem reservas, os critérios 

pedagógicos à competividade econômica. Declarou a coordenadora que seu pedido 

tinha como base o fato dos dois compositores terem sido citados em questões do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano anterior. Gentili (2015) fornece 

argumentos que nos auxiliam entender este fenômeno: 

 

Não se deve estranhar então que – no contexto de tais interpretações 
– toda referência à educação se tinja de um nada dissimulado valor 
mercantil, estabelecendo-se uma correlação direta entre valor e a 
noção de qualidade, isto é, a um maior valor mercantil, maior qualidade 
do ‘produto educação’ (GENTILI, 2015, p. 157). 

 

No exemplo acima citado, não obstante a vinculação do conteúdo de música às 

questões do Enem, causa bastante estranheza a solicitação de que as aulas de 

música fossem realizadas desassociadas de produção sonora. Preconizamos que o 

fazer musical na escola considere que os estudantes produzam sons, manipulem 

sons, experimentem diferentes sons, escutem sons. Advogamos a favor de uma 

construção de saberes que parta da experimentação. 

Quando a educação é vista como produto e sua qualidade atrelada às 

possibilidades de ascensão social que possa proporcionar ao estudante, o mérito é 

dado ao indivíduo que conseguiu aprovação numa determinada etapa tanto na escola 

como no trabalho. Esta é uma das marcas deixadas pela hegemonia da qualidade em 

educação baseada no mérito, característica do neoliberalismo. Dito de outra forma, 

essa forma de abordar a qualidade em educação faz o sujeito acreditar que o seu 

potencial de sucesso, talento e aptidões atestam o valor da educação que ele se 

esforçou para conquistar. Em contrapartida, o fracasso do indivíduo será por conta da 

sua falta de capacidade de adaptação a um sistema escolar mais elaborado. De uma 

forma simplista, o sujeito deve agradecer ao governo pela existência de universidades 
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púbicas e punir-se pela sua incapacidade de adentrá-la. Está excluída desse 

pensamento a crítica pela educação precária à qual teve acesso durante a Educação 

Básica. 

No momento em que o indivíduo é responsabilizado pelo seu próprio 

sucesso/fracasso, o sistema educacional se isenta da responsabilidade sobre o 

desnível das escolas. Em consequência, muitos estudantes egressos do Ensino 

Fundamental de escolas públicas não vislumbram, por exemplo, a possibilidade de 

continuidade de estudos em um IF ou em outra escola reconhecida pelo padrão de 

exigência.  

De 2009 a 2011, enquanto estive à frente da Coordenação de Comunicação do 

campus, o IFBA Conquista decidiu divulgar o processo seletivo para novos estudantes 

somente nas escolas públicas de Ensino Fundamental do próprio munícipio e de 

cidades vizinhas. A escolha do público alvo se deu por duas razões: prestar 

esclarecimentos sobre a forma de Ensino Integrado e dar informações sobre o sistema 

de cotas. Naquele momento tanto o Ensino Integrado como o sistema de cotas eram 

pouco compreendidos pelos estudantes, tudo era novo. As vagas no IFBA 

originalmente destinadas a estudantes cotistas, por exemplo, não eram ocupadas em 

sua totalidade e, consequentemente, eram remanejadas para estudantes não cotistas. 

Durante as visitas às escolas, percebemos que, além da dificuldade de 

entendimento sobre a forma do Ensino Integrado, os estudantes das escolas públicas 

municipais e estaduais viam o IFBA como uma realidade muito distante, mesmo sendo 

uma escola pública. O perfil dos estudantes da instituição parecia corroborar com essa 

visão. O sentido do não pertencimento, oriundo de uma manipulação velada, torna 

parte da sociedade conformada com o pouco que lhe é oferecido e sedimenta a 

aceitação de que não pode ser concedido a ela o direito de mudar. Ao se conformar, 

o indivíduo não requer do Estado melhores oportunidades e direitos igualitários. 

Vigora o entendimento de que a sua condição social o torna fatalmente merecedor de 

escolas mal equipadas de recursos didáticos, de prédios em péssimas condições de 

uso, de dificuldade de acesso e deslocamento e, sobretudo, de professores 

desmotivados. Para Kuenzer (2000, p. 23):  

 

O Estado se descompromete com a universalização, prevista na 
Constituição para ser atingida progressivamente, e passa a trabalhar 
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com o conceito de equidade, no sentido de dar a cada um segundo 
sua diferença, para que assim permaneça. Assim concebida, a 
equidade toma a diferença não como desigualdade, mas como atributo 
natural, próprio do ser humano. 

 

Fica evidente que, numa sociedade capitalista, o responsável pelo 

sucesso/fracasso não é o Estado ou organização social na qual o indivíduo está 

inserido, é o próprio indivíduo. A todos é dada a chance de concorrer e não obter êxito 

é incompetência do indivíduo: “A lógica neoliberal propaga que as oportunidades são 

iguais para todos, sendo legítimo que apenas os mais capazes obtenham sucesso” 

(ARAÚJO, 2012, p. 186). Neste sentido, o indivíduo dificilmente terá uma reação 

contra o sistema, pois o Estado, ao se apoderar do discurso de que garante 

oportunidades a todos igualmente, se protege da acusação de promover 

desigualdades sociais.  

Araújo (2012, p. 187 - 188) apresenta duas situações que decorrem de uma 

abordagem meritocrática da Educação. A primeira é quando o ganhador assume um 

discurso de que o seu sucesso escolar decorreu de sua dedicação individual, 

ignorando a origem social, cultural e econômica dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional. 

Em 2011, durante o deslocamento para apresentação do coral de estudantes do 

IFBA Conquista, sentei-me, casualmente, dentro do ônibus, ao lado de uma estudante 

do Ensino Integrado. Conversávamos informalmente quando ela contou que era 

egressa do Ensino Fundamental de uma escola púbica de Vitória da Conquista. Como 

sabia que ela era uma estudante aplicada e considerada bem-sucedida no IFBA, 

manifestei minha alegria pela sua origem de escola pública. Ela, com muita convicção 

acrescentou: “mas eu sou estudiosa professor, sempre fiz muitas leituras extras, 

sempre frequentei a biblioteca, sempre estudei muito em casa”. Tentei dizer que, a 

despeito de sua dedicação, ela havia encontrado em sua vida acadêmica bons 

professores, que puderam estimular e aguçar a sua busca pelo aprofundamento do 

saber. Mas ela parecia irredutível. Para aquela estudante, o mérito do seu sucesso 

não podia ser atribuído a uma escola pública, era exclusivamente seu.   

A segunda situação que o autor nos apresenta é quando os ganhadores 

demonstram desprezo pelos perdedores. O culto que se faz às melhores notas nas 

avaliações contribui para favorecer os ganhadores e, neste momento, a escola 
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reproduz as diferenças sociais que estão fora do ambiente escolar. Para Araújo (2012, 

p. 188): “o discurso do mérito incentivou a cultura individualista e competitiva no 

interior da escola, na medida em que a preocupação central passou a ser com os 

resultados, numa visão de educação como um produto”.  

O espírito competitivo, tão cruelmente cultivado por estudantes, professores e 

pais, seguramente foi um dos responsáveis pela evasão escolar registrada no IFBA 

nos primeiros anos da implementação do sistema de cotas. De um lado, tínhamos um 

número significativo de estudantes egressos de escolas particulares; do outro, alguns 

poucos estudantes egressos de escolas públicas, que apresentavam lacunas nos 

conteúdos consagrados hierarquicamente no espaço escolar, como matemática, 

língua portuguesa, língua estrangeira, física e química. Felizmente, ao longo do 

processo, a escola foi percebendo que precisava tratar o diferente como desigual e, 

hoje, há programas de assistência estudantil que fornecem oportunidades de 

participação em eventos científicos e culturais, bolsas para participação em projetos 

acadêmicos, alimentação, entre outros. Criou-se, ainda, o plantão educativo, no qual 

os professores colocam-se à disposição dos estudantes para tirar dúvidas. Embora 

seja uma iniciativa positiva, como o plantão acontece em turno oposto, esbarra na 

problemática de não poder atender o estudante já inserido no mercado de trabalho, 

mas seguramente tem apresentado bons resultados. 

Ações como essas reforçam a ideia de que o Ensino Integrado não cabe em um 

modelo de escola com raízes apenas na meritocracia. É necessário se pensar em 

outro tipo de escola, democrática em sua natureza, onde a qualidade seja construída 

por outro viés. Escrevendo sobre qualidade, Gentili (2015) preconiza a existência de 

dois critérios:  

 

Um é o que pretende impor os setores hegemônicos: o critério de 
qualidade como mecanismo de diferenciação e dualização social. 
Outro, o que devem conquistar os setores de esquerda: o da qualidade 
como fator indissoluvelmente unido a uma democratização radical da 
educação e a um fortalecimento progressivo da escola pública 
(GENTILI, 2015, p. 172). 

 

O discurso hegemônico de qualidade em educação baseado no desempenho 

dos estudantes em testes padronizados, reforça a lógica da meritocracia e privilegia 
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poucos em detrimento de muitos. Este modelo passou a ser questionado por setores 

que defendem a construção da qualidade democraticamente. 

Para Gentili (2015, p. 173), “[...] o discurso mercantilizado e mercantilizante da 

qualidade não é inocente com relação aos efeitos políticos que o geram. Por isso é 

necessário destruí-lo, por isso é necessário ‘fazer política’, como diria Gramsci”. O 

argumento defendido por Gentili reafirma a importância de não aceitar que a educação 

seja tratada verticalmente, com decisões tomadas de cima para baixo. Para além 

disso, o autor lembra que há um longo caminho a percorrer na construção de uma 

qualidade que tenha o sujeito como foco.  

Surge, nos anos 1990, um pensamento contra-hegemônico, defendido 

amplamente por importantes autores como Araújo (2012), Gentili e Silva (2015), 

Grabowski (2006), Kuenzer (2000; 2012), Moura (2013), e denominado por Araújo 

como qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais. Essa pesquisa faz 

uma análise do Ensino Integrado na perspectiva de encontrar, nesta forma de ensino, 

características que possam ser incluídas na elaboração de um constructo da 

qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais. 

 

3.4.2 Qualidade em Educação Referenciada nos Sujeitos Sociais 
 

A partir da década de 1990, em contraposição ao pensamento hegemônico 

existente, qualidade em educação passa a ser avaliada por meio de outros 

referenciais. Essa avaliação deve, por princípio, ser processual, porque leva tempo 

para ser construída; democrática, porque constrói-se coletivamente e não depende da 

ação unilateral de especialistas; contextual e local, porque respeita a trajetória de seus 

sujeitos sociais, respeita as limitações e especificidades de cada contexto social e 

valoriza a cultura da escola; e, ainda, comprometida com a humanização e formação 

integral, portanto dependente da ação humana para ocorrer, sua fonte primária, e não 

do mercado (ARAÚJO, 2012, p. 197).  

No entanto, a qualidade em educação referenciada no mercado é um conceito 

fechado e está respaldada em resultados numéricos, obtidos por meio de testes, a 

exemplo de vestibulares, concursos, e especialmente do Enem. Tais resultados, que 

geram índices, são utilizados por secretarias de educação municipais e estaduais, e 

sobretudo pelo Ministério da Educação, como parâmetros para justificar a 
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aplicabilidade de novos programas educacionais e a redefinição de metas. Assim, 

essa qualidade em educação, hegemônica, tem resultados palpáveis, percebidos e 

contabilizados ano a ano, ou seja, é imediatista e de fácil compreensão.  

A pesquisa do professor Adilson Cesar de Araújo sobre gestão, avaliação e 

qualidade em educação, transformada em livro em 2012, evidencia que qualidade da 

educação deve ter como referência os sujeitos sociais envolvidos no processo 

educacional. Ao contrário da qualidade em educação com eixos balizadores centrados 

no mercado, a qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais não é 

conceito fechado. Está em construção e surge como contraponto à qualidade da 

educação hegemônica: 

 

Pensar numa outra qualidade da educação pressupõe reconhecer e 
afirmar os sujeitos sociais como principais responsáveis pela 
construção da qualidade educacional, ou seja, ter a formação humana 
integral como princípio básico do processo educativo, e não os valores 
imediatistas e utilitários que visam a atender o setor produtivo. [...]. 
Esta nova perspectiva passa por entender a qualidade como um 
conceito plural, complexo e polissêmico, que deve ser pautado em 
valores, indicadores e metas construídas socialmente (ARAÚJO, 
2012, p. 194-195). 

 

A análise da educação profissional, ao longo do século XX e nos anos iniciais do 

século XXI, objeto da primeira parte deste capítulo, mostrou a tendência à 

manutenção do modelo tecnicista, à reafirmação das diferenças sociais, e à 

realimentação da dualidade estrutural educação para o trabalho x educação 

propedêutica e ao predomínio de um perfil de qualidade medido pelo mercado. Ou 

seja, nosso estudo apontou para a existência de uma escola que reafirmou a 

dualidade estrutural e que manteve a distância entre as classes sociais. Entretanto, 

considerando que, no Brasil, gradativamente, o acesso das camadas populares à 

escola é ampliado, a análise da qualidade em educação referenciada nos sujeitos 

sociais exige repensar o conceito de escola. Mas consideramos que só é possível 

refletir sobre qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais no interior de 

uma escola que tenha abandonado ou esteja disposta a não mais permitir as 

características que ressaltam da dualidade estrutural.  

Quanto à crítica oriunda dos defensores da qualidade referenciada no mercado, 

de que a escola gradativamente vem perdendo qualidade, Frigotto (2015, p. 70) 
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concorda que, há muito tempo, não somente a escola, mas também os profissionais 

da educação, sofrem do fenômeno da desqualificação. Para o autor, isto ocorreu 

porque, no Brasil dos anos 1940, os investimentos que poderiam ser direcionados à 

educação foram investidos no desenvolvimento de uma ampla rede de radiodifusão e, 

a partir de 1970, no mais sofisticado e monopolizado sistema de televisão. 

Enguita (2015), ao tratar sobre as reformas educacionais na Espanha dos anos 

1960 e 1970, nos fornece outros argumentos: 

 

Em princípio, nada permite afirmar que a qualidade tenha caído: nem 
o gasto por aluno, nem a quantidade unitária de recursos materiais e 
humanos, nem a formação do professorado, nem os resultados 
escolares. Quê, então, se perdeu? A distinção que era garantida por 
certos níveis e tipos de ensino, hoje abertos a todos ou, quando 
menos, a pessoas suficientes para poder continuar associados a 
privilégios materiais ou simbólicos (ENGUITA, 2015, p. 107). 

 

Conclui-se que a escola de hoje não é nem melhor nem pior do que a escola de 

outrora. Trata-se de uma outra escola, que garante a presença de sujeitos oriundos 

de setores marginalizados. Logo, a escola de hoje nunca existiu. Portanto, para 

pensar qualidade em educação e ter o sujeito como foco, faz-se necessário 

ressignificar a escola, colocá-la como um espaço de garantia, onde os sujeitos se 

encontrem como iguais. A reflexão sobre qualidade em educação referenciada nos 

sujeitos sociais aponta para a escola como a antítese do privado, da intimidade, da 

subjetividade, do antipolítico.  

Tomando como referência o Ensino Integrado do IFBA, campus de Vitória da 

Conquista, pode-se afirmar que a instituição recebe estudantes das mais variadas 

origens, muitos deles egressos de escolas privadas e de classes sociais privilegiadas. 

Ingressam, também, estudantes vindos de escolas públicas por meio de cotas sociais. 

Com a mudança de público, mudam também as demandas. O que se pode observar 

no dia a dia da escola é uma convivência harmoniosa entre os estudantes, o respeito 

às origens, aos gêneros e às orientações sexuais. Na contramão de uma sociedade 

repartida, segmentada, de guetos, a escola firma-se como exemplo de espaço público 

de integração e convivência social. Argumenta Arendt (2014, p. 64): 
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O domínio público, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia 
uns dos outros e, contudo, evita que caiamos uns sobre os outros, por 
assim dizer. O que torna a sociedade de massas tão difícil de ser 
suportada não é o número de pessoas envolvido, ou ao menos não 
fundamentalmente, mas o fato de que o mundo entre elas perdeu o 
seu poder de congregá-las, relacioná-las ou separá-las. 

 

Ressignificar a escola é colocá-la como foco central na manutenção dos espaços 

públicos, sobretudo porque a existência de um espaço público garante que os sujeitos 

não sejam excluídos do debate, da reflexão. Neste sentido, a escola deve ser 

legitimada e preservada como um lugar onde as pessoas se encontrem como iguais, 

independentemente da raça, classe social ou nacionalidade. Retomemos Arendt 

(2014, p. 67): 

 

Se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído 
apenas para uma geração e planejado somente para os que estão 
vivos, mas tem de transcender a duração da vida de homens mortais. 
Sem essa transcendência em uma potencial imortalidade terrena, 
nenhuma política, no sentido restrito do termo, nenhum mundo comum 
nem domínio público são possíveis. 

 

Preconizamos que a escola é este lugar de domínio público, portanto, um espaço 

comum, que deve ser cuidado como um bem comum dessa e das gerações futuras. 

Não como se preserva um espaço físico somente, mas como se cuida de uma 

instituição que deve ser garantida como espaço de liberdade e de troca de saberes. 

Consagrada a escola como espaço público, faz-se necessário pensar em sua 

função transformadora e sobre o papel de cada ser social como responsável por este 

bem comum, por este espaço público. Frigotto (2015), ao interpretar o pensamento de 

Gramsci (1978), alerta que é justo lutar contra a velha escola, mas esta não seria uma 

reforma simples, porque “não se tratava de esquemas pragmáticos, mas de homens, 

e não imediatamente dos homens que são professores, mas de todo o complexo social 

do qual os homens são expressão” (GRAMSCI, 1978 apud FRIGOTTO, 2015, p. 70). 

Para Moura (2012, p. 8), a qualidade em educação para todos se faz numa 

escola com “gestão democrática em suas dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira”. A escola que adota esta visão de formação omnilateral dos sujeitos não 

pode permitir que a escolha de seus dirigentes esteja vinculada a poderes políticos, 

seja de instâncias federal, estadual ou municipal. Acrescenta o autor: 
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Para que a gestão escolar avance na perspectiva de se tornar 
efetivamente democrática, é urgente buscar a superação dos 
processos decisórios centrados nos indivíduos ou em pequenos 
grupos - mesmo que eleitos - em benefício de processos de 
construção e decisões coletivas, que devem envolver, além dos 
dirigentes, os docentes, o pessoal técnico-administrativo, os 
estudantes, os seus familiares e a própria comunidade onde está 
inserida cada unidade escolar. Para isso é fundamental fortalecer as 
estruturas colegiadas como, por exemplo, os conselhos escolares e 
os conselhos de classe. (MOURA, 2012, p. 8-9). 

 

Se os sujeitos da escola são outros, se a escola de hoje nunca existiu, urge 

redefinir as estratégias de ensino e aprendizagem. A escola não pode ser lugar de 

competição entre estudantes, professores e com as outras escolas; também não pode 

se sujeitar a modelos administrativos e pedagógicos pensados em instâncias 

superiores, que excluem a participação de seus principais agentes, sobretudo 

professores e estudantes. A escola também não pode impor nem aceitar a 

hierarquização de disciplinas.  

As negações destacadas acima podem ser analisadas, por outro lado, como 

objetivos balizadores da construção de currículo focado na meritocracia. Tais objetivos 

se assemelham com aqueles encontrados nas empresas. E por terem objetivos 

amalgamados, não é de se estranhar que a construção de um currículo escolar com 

base no modelo empresarial promova competição entre os estudantes, como ocorre 

entre os funcionários das empresas; hierarquização de algumas disciplinas, 

semelhante à supervalorização de determinados cargos nas empresas; e imposição 

de currículo elaborado por superiores, que não vivenciam o dia a dia do trabalho 

pedagógico da escola, conforme determinadas rotinas nas empresas, que são 

implantadas por técnicos superiores que não conhecem o dia a dia do trabalhador. 

Considerando as questões levantadas, esse modelo de escola não se coaduna com 

uma administração democrática, da mesma forma que as decisões tomadas no âmbito 

das empresas, não devem ser questionadas. 

Conforme visto no decorrer deste capítulo, as diversas mudanças ocorridas no 

âmbito educacional no Brasil ao longo do século, mesmo revestidas de apelos 

pedagógicos, foram, de fato, mudanças políticas com viés mercadológico. Moura 

(2016) afirma que “não é a organização curricular o determinante do conteúdo 
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educacional, mas o fim político que orienta a proposta formativa”15. Uma real 

modificação na escola deve incidir na estrutura curricular e deve apontar, como 

resultado, para mudanças de status dos estudantes por ela abarcados. Defendemos 

que a escola seja um dos importantes caminhos para construção de uma sociedade 

menos injusta, que forneça igualdade de condições para todos os jovens.  

Este tipo de mudança jamais poderá ocorrer se os currículos das escolas 

promoverem a formação de sujeitos com perfis diferenciados de posição social. Ao 

contrário, defendemos a construção de uma escola pública unitária, que consiga dar 

conta de corrigir as distorções sociais próprias dos sujeitos que nela aportam. Nosso 

estudo assinala o Ensino Integrado como um caminho possível para a construção de 

um currículo do Ensino Médio que, a longo prazo, possa colaborar para diminuir as 

diferenças sociais. Na perspectiva de analisar o projeto do Ensino Integrado, 

lançaremos o olhar sobre dois documentos oficiais: o Projeto Político Pedagógico do 

Instituto Federal da Bahia e a Resolução do CNE Nº 2 de 2012. 

Na missão do IFBA, constante do PPP da instituição, lê-se: “promover a 

formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 

país” (IFBA, 2013, p. 27). Ao destacar como parte de suas obrigações a oferta do 

ensino com qualidade socialmente referenciada, percebe-se, numa análise teórica, 

que o IFBA está comprometido com uma nova visão sobre o papel da escola na 

sociedade, em contraposição a uma qualidade com base na meritocracia.  

Na análise da missão do IFBA merece destaque, também, a citação sobre a 

formação do cidadão histórico-crítico, que remete à pedagogia crítica, que tem em 

Saviani um de seus principais formuladores. Numa síntese da teoria pedagógica de 

Saviani, criada nos anos 1980, entende-se educação “[...] como o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. [...] como mediação no seio da 

prática social global” (SAVIANI, 2011, p. 421-422). Para o autor, prática social é o 

ponto de partida e de chegada da prática educativa e nessa prática social professores 

e estudantes, embora ocupem posições diferentes, encontram-se inseridos 

                                                           
15 Entrevista com o Professor Dr. Dante Henrique Moura, realizada em 20/09/2016. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-o-professor-dante-henrique-moura-ifrn-sobre-
reformulacao-do-ensino-medio>. Acesso em: 30 set. 2016 
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igualmente. Assim, professores e estudantes compreendem e encaminham soluções 

para problemas encontrados na prática social (SAVIANI, 2011, p. 422). 

Neste sentido, ao incorporar preocupações da teoria pedagógica com a 

formação humanista dos sujeitos e com as suas práticas sociais, pelo menos em seus 

objetivos normativos, a proposta do IFBA se coaduna com o constructo de uma 

proposta de qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais. 

Nos diversos momentos marcantes para o Ensino Médio no Brasil, independente 

do discurso que predominou, as mudanças sempre apontaram para a reafirmação da 

dualidade estrutural, que criava ou recriava uma escola propedêutica e outra escola 

de preparação para o trabalho. No início do mandato do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, o Decreto 5.154 (BRASIL, 2004) fundiu o Ensino Médio ao ensino técnico 

profissionalizante de nível médio. Inicia-se a partir de então, uma articulação orgânica 

com base na “concepção de formação humana integral baseada na integração entre 

trabalho, ciência, tecnologia e cultural, tendo como princípios fundamentais: homens 

e mulheres como seres histórico-sociais; trabalho como princípio educativo” (MOURA, 

2010, p. 883). 

Desde 2012, a Resolução Nº 2 do CNE passou a ser usada como documento 

normativo para a oferta do Ensino Integrado, ao definir as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, a serem observadas na organização curricular pelos 

sistemas de ensino e suas unidades escolares. Conforme já destacado neste capítulo, 

o Art. 5º desta Resolução evidencia que o currículo do Ensino Médio deve 

fundamentar-se sobre quatro eixos balizadores: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

E, com base no conceito de cultura apresentado no parecer que fundamenta a 

Resolução, a cultura, a arte e a música estão no currículo como correspondentes de 

valores éticos, políticos e estéticos e para orientar as sociedades em suas normas de 

conduta. Portanto, a educação musical não está no currículo somente como arte pela 

arte. A educação musical deve contribuir para a formação humana integral do sujeito 

educando. 

Quanto à organização do currículo, o Artigo 8 da Resolução orienta que as quatro 

áreas do conhecimento – linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências 

humanas – devem estar contempladas e articuladas. E o Artigo 9 estabelece o ensino 
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de Arte, especialmente o ensino de música, como conteúdo obrigatório do currículo, 

de forma que promova o desenvolvimento cultural dos estudantes. 

Araújo (2012) estabeleceu cinco eixos balizadores para que a qualidade em 

educação seja referenciada nos sujeitos sociais: qualidade como conceito que 

comporta pluralidade de significados, qualidade como construção social e processual, 

qualidade como algo que defende uma ética pública, qualidade como formação 

humana integral e qualidade como construção democrática do currículo escolar.  

Não se percebe, no estudo de Araújo (2012), critérios hierárquicos na 

apresentação desses eixos. Portanto, definida e consagrada a escola como um 

espaço público legítimo, nos deteremos sobre o eixo que trata da construção 

democrática do currículo escolar. Julgamos que entender as intenções ou objetivos 

estabelecidos na construção de um currículo torna evidente para onde o projeto da 

escola deve caminhar. Segundo Adorno (2011, p. 139), o mais importante “[...] não é 

discutir para que fins a educação ainda seria necessária, mas sim: para onde a 

educação deve conduzir”. 

O currículo é o ponto culminante da construção do projeto pedagógico da escola 

e deve ter como foco principal o estudante. Contudo precisa objetivar, também, a 

participação e a transformação de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Portanto o currículo deve ter como princípio a formação omnilateral dos estudantes, 

bem como a valorização do trabalho dos professores, da administração, da equipe 

pedagógica, dos técnicos de laboratório, dos bibliotecários, da equipe de limpeza e 

segurança, dos profissionais que recebem e que se despedem dos estudantes, 

respectivamente, na chegada e saída da escola, dentre outros.   

Ao tratar da qualidade como construção democrática do currículo escolar, Araújo 

(2012) elenca alguns aspectos a serem observados. Considerando que esta tese tem 

como foco a análise do Ensino Integrado no IFBA, selecionamos três destes aspectos 

que julgamos devem estar presentes na construção do currículo dessa forma de 

ensino: (a) construção e não reprodução do conhecimento; (b) questão da luta de 

classes; e, ainda, (c) presença de valores universalistas na construção do currículo.  

O primeiro aspecto, construção e não reprodução do conhecimento, remete aos 

primeiros anos deste século, momento da efervescência do trabalho pedagógico por 

competências. No Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, onde trabalhávamos, as ideias 
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do educador suíço Philippe Perrenoud eram temas de congressos, de reuniões de 

colegiado, dos textos estudados. De repente, no Brasil, só se falava em formação para 

as competências e ciclos escolares. Dava a impressão que deveríamos esquecer 

como trabalhávamos até ali e, a partir de então, adotar o ensino por competências. 

Naquele momento, na vigência do governo Fernando Henrique Cardoso, como 

semelhantemente aconteceu com outros modelos pedagógicos, em outros momentos 

da história da educação brasileira, o pensamento de Perrenoud passou a servir de 

base para o MEC e para a elaboração dos PCN. Uma das ações pedagógicas do 

ensino por competência era a confecção de portfólios detalhados de cada estudante. 

Talvez esse tenha sido o primeiro entrave, pelo menos no Colégio Pedro II, pois os 

professores que trabalhavam com disciplinas de duas aulas semanais tinham em sua 

carga horária cerca de 10 a 12 turmas, cada uma com, aproximadamente, 40 

estudantes, o que significava trabalhar, em média, com 440 estudantes, 

semanalmente. Gradativamente percebeu-se que o modelo pedagógico suíço não 

poderia ser facilmente adotado naquela escola.  

Não é por perspectivas messiânicas que aparecem, a cada novo governo, 

métodos novos, que pretendem, no discurso, resolver o problema da educação no 

Brasil. Conforme já apontado neste capítulo, é ingenuidade achar que tais medidas 

são pedagógicas, porque são, de fato, políticas. Portanto, é, na e pela práxis, que se 

constrói a dialética superando as polaridades: “conhecimento geral e específico, 

técnico e político, humanista e técnico, teórico e prático” (FRIGOTTO, 2015, p. 74). 

Evidentemente, sem desprezar a necessidade de garantia de uma base comum 

de conhecimentos, para a construção do currículo é necessário ouvir a sociedade e 

priorizar a inserção de eixos temáticos que fazem sentido para cada estado, região, 

comunidade, escola. Logo, priorizar no currículo a construção, e não a reprodução do 

conhecimento, passa pelo respeito à cultura local, o que implica em “compreender o 

currículo como construção, como um campo de embates e de disputas por modos de 

vida, tipo de homem e de sociedade que se deseja construir” (ARAÚJO, 2012, p. 233). 

A construção do conhecimento com o envolvimento dos sujeitos protagonistas 

da escola, em oposição à reprodução do conhecimento, não pode, entretanto, ser 

confundida com falta de planejamento e estratégias. Um descompasso desse viés 

pedagógico foi encontrado ao analisarmos as entrevistas com os docentes de música 
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do IFBA. Questionados sobre a sua participação na elaboração da ementa da 

disciplina, o docente 3 alega ter feito algumas adaptações em um ementário pré-

existente, construído pelo professor de artes visuais.16 O docente 2 declara: “Não fui 

eu que construí. Fui um dos pilares, dei a contribuição. Aliás, eu nem sei se tem 

ementa. Estamos aqui muito aleatórios, jogados, cada um com as suas 

particularidades” (APÊNDICE A – Questão 4.1). Considerando que os conteúdos de 

música são diferentes dos conteúdos necessários para trabalhar artes visuais, 

entendemos a necessidade de construção de um novo ementário, não cabendo, neste 

caso, apenas adaptações, como defendeu o primeiro depoimento. O segundo 

depoimento nos dá a impressão que o professor desconhece o termo utilizado na 

pergunta ou, na pior hipótese, não julga importante a elaboração de um ementário na 

construção do currículo. Se considerarmos que as aulas de música não ocorrem 

normalmente no espaço onde são ministradas as demais aulas, a alegação do 

professor pode também estar se referindo à estrutura física da escola. Todavia há uma 

falha na estrutura orgânica da escola, que não torna público e de fácil acesso o 

planejamento pedagógico da escola. 

Uma escola não pode apenas reproduzir o que está sendo realizado em outra 

escola. O conhecimento deve ser construído e reconstruído a cada ano. Assim, a 

construção, e não reprodução, de conhecimento deve ser analisada na perspectiva 

que considere as demandas do local onde a escola está inserida, para que ela seja 

um referencial de mudanças de status dos sujeitos envolvidos.   

Quanto ao segundo aspecto a ser observado na construção democrática do 

currículo escolar, a questão da luta de classes, ressalta-se que, embora a pesquisa 

de campo não tivesse por objetivo verificar em que medida este aspecto está presente 

no fazer pedagógico musical dos docentes, chamou-nos à atenção o comentário de 

um dos docentes entrevistados: 

 

Há turmas que não sabem absolutamente nada. Essa abertura de 
cotas... eu sou muito favorável, porque vamos fazer uma reparação 
social, antropológica muito justa. Mas, por outro lado, você está 
possibilitando a entrada de gente que não sabe nada. O IFBA hoje 
está cheio de gente desprovida de cultura, que não sabe 

                                                           
16 Os números indicam a ordem na qual os docentes aparecem na tabulação das respostas, que pode 
ser consultada nos apêndices deste trabalho. Os números foram criados para garantir a não 
identificação do nome dos docentes. 
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absolutamente nada. Eu perguntei assim: quem é Chico Buarque de 
Holanda? Alguém conhece? A turma toda ficou muda. Uma aluna de 
14 anos falou: eu sei professor. Chico Buarque de Holanda... já sei... 
é o avô do filho de Carlinhos Brawn (APÊNDICE A – Questão 4.2. 
Docente 2). 

 

Camuflado pela declaração de ser favorável ao sistema de cotas, o discurso, em 

sua totalidade, nos apresenta um docente que parece não compreender o sistema de 

cotas. A fala do docente vem na contramão de concepções que afirmam o papel da 

escola como um dos caminhos importantes para a reparação social. Quando o 

docente afirma que por meio do sistema de cotas a escola possibilitou a entrada de 

sujeitos que não sabem nada, ele hierarquiza o conhecimento. O discurso é 

reafirmado quando ele rotula que os estudantes são desprovidos de cultura porque 

não sabem quem é Chico Buarque. A qual universo interessa saber quem é Chico 

Buarque? Se considerarmos que este é um conhecimento importante na academia, 

ele não deveria ser necessário para o perfil do ingresso, e sim do egresso. A situação 

foi tomada como exemplo para mostrar que a questão da luta de classes é um 

problema ainda mais sério do que parece. Como sabemos que o discurso evidenciado 

não é um caso isolado entre os professores do IFBA, fica evidente que o estudante 

que ingressa por meio de cotas sociais, para garantir o seu lugar naquele espaço terá 

também que enfrentar as barreiras interpostas, consciente ou inconscientemente, por 

alguns dos docentes. 

A questão da luta de classe está situada nas relações contraditórias entre os 

detentores dos meios de produção e os que por não possuírem esses meios trabalham 

para os que são donos desses meios. As questões de gênero, etnia e diversidade de 

maneira geral são comumente problematizadas no âmbito da mesma classe, 

especialmente aquela que não detêm os meios de produção. Pode-se dizer que são 

fragmentos da classe não detentora dos meios de produção. Ou seja, fragmentos da 

classe trabalhadora. Entretanto, considerando o exemplo que traz ao debate o sistema 

de cotas, julgamos importante acrescentar outras questões relacionadas à diversidade 

ainda latentes na relação docentes x discentes, as quais parecem ter avançado nas 

relações entre os estudantes. No IFBA Conquista, a maioria deles convive com as 

diferenças, inclusive com a questão de gênero, de uma forma aparentemente 

tranquila. Declarar-se homossexual e/ou adotar nome social não figuram mais como 
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um acontecimento raro ou incomum. Ou seja, embora ainda não resolvido, 

aparentemente no espaço escolar, ou melhor dizendo, entre os estudantes, 

avançamos no que tange à homofobia e ao racismo. Evidentemente uma discussão 

mais ampla sobre essa questão remeteria a um outro referencial teórico específico. 

Sobre a questão da luta de classes, Araújo (2012) nos traz a interpretação do 

pensamento de dois autores que alertam para que essa questão não fique centrada 

somente nos problemas do racismo, da homofobia e do sexismo e apontam para dois 

outros problemas que não devem ser secundarizados: (1) a relação entre currículo 

escolar e estrutura econômica, segundo o estudo de Ângela Maria Higaldo (2008); e 

(2) o Neoliberalismo, segundo o estudo de Peter McLaren (2009). Este último autor, 

ao apresentar dados percentuais sobre o aumento do poder aquisitivo de uma 

pequena maioria de assalariados americanos, de 1950 aos dias atuais, afirma: “é o 

neoliberalismo, não o racismo ou o sexismo ou a homofobia, que cria as 

desigualdades mais significativas na sociedade americana” (MCLAREN, 2009 apud 

ARAÚJO, 2012, p. 242). 

No que tange ao terceiro aspecto a ser observado na construção democrática do 

currículo, a defesa da presença de valores universalistas na construção do currículo, 

uma primeira questão importante é a exigência de um padrão para o perfil do egresso, 

o que faz da escola “uma arena de saberes e de reflexões permanente para que todos 

os sujeitos possam se apropriar da cultura, dialogar, interagir com os diferentes, [...] e 

se fazer valer como cidadãos na esfera pública” (ARAÚJO, 2012, p. 231-232). A 

presença do ensino de música no Ensino Integrado torna-se relevante nessa defesa 

da universalização de saberes, na medida em que disponibiliza conhecimentos que, 

comumente, seriam acessados por uma minoria, com privilégio de frequentar uma 

escola de música, conservatório, ou fazer aulas com professor particular. Neste 

sentido, o ensino de música na Educação Básica cria um padrão cultural eclético para 

o perfil do egresso. 

A presença de valores universalistas na construção do currículo, torna-se 

emblemática na defesa da escola unitária e, consequentemente, na defesa de uma 

Base Nacional Comum Curricular. Sem essa garantia, o currículo pode, a exemplo do 

que ocorreu em outros momentos na trajetória do IFBA, ser um instrumento para 

formar profissionais preparados exclusivamente para o setor produtivo. Por 
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conseguinte, preconiza-se que a educação profissional e a educação propedêutica 

sejam oferecidas de igual modo a todos os estudantes. A arte, a música, inseridas no 

rol de disciplinas propedêuticas, devem estar garantidas por força da lei a todos os 

estudantes, como defende Frigotto (2015) quando discute bens culturais. Para o autor, 

o currículo da escola deve exigir “[...] bases de conhecimento científico (unitárias), cuja 

universalidade lhes permita resolver problemas e situações diversas, como também 

visa a um trabalhador capaz de consumir bens culturais mais amplos” (2015, p. 69). 

Neste sentido, a não garantia dos valores universalistas no currículo reitera a 

dualidade estrutural. 

A outra questão relevante é que a ausência de valores universalistas no currículo 

pode trazer à tona o perigo de se perder o sentido público da escola. Ou seja, se os 

valores universalistas forem renegados, indicando a ausência de políticas públicas 

claras na construção do currículo, a escola pode se tornar refém de interesses 

individuais ou de grupos religiosos, sociais, raciais, étnicos ou mesmo partidários 

(ARAÚJO, 2012, p. 243).   

Sergio Figueiredo, ex-presidente da Associação Brasileira de Educação Musical 

(ABEM), reforça nossa defesa do fazer musical na escola como garantia de uma arte 

integradora: “Compreender e vivenciar experiências musicais na escola amplia a 

formação do cidadão na medida em que se oferecem, neste processo escolar, 

oportunidades múltiplas, democraticamente, para todos” (FIGUEIREDO apud 

SANTOS, 2012, p. 208). 

Consideramos que uma defesa ampla se direcionaria para o ensino de Arte. No 

entanto, restringimo-nos aqui ao ensino de música, pela relação direta com o debate 

proposto. O ensino de música na Educação Básica encontra respaldo no conceito de 

qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais, na medida que colabora 

para o padrão de perfil do egresso e traz à tona questões reflexivas: qual a razão da 

aprendizagem de música na escola? O que o ensino de música oferece à formação 

do indivíduo?  

Questionado sobre que conhecimento seria mais significativo na aprendizagem 

musical, David Elliott (1995, p. 259) é categórico: “Musicalidade. Que é a chave para 

alcançar os valores, objetivos e metas da educação musical”17. O mesmo autor 

                                                           
17 Tradução do pesquisador.  
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defende ainda que a musicalidade se desenvolve progressivamente na busca de 

soluções de problemas musicais que não são encontradas na prática musical pela 

prática e sim em ambientes de ensino-aprendizagem.   

É importante relatar que desde 2005, na primeira aula de cada ano letivo, no 

IFBA Conquista, indagamos aos estudantes sobre a existência de alguma experiência 

com o fazer musical na escola durante o Ensino Fundamental. As primeiras raras 

respostas afirmativas à pergunta somente começaram a surgir no início do ano letivo 

de 2013. Embora a Lei 11.769 de 2008 não tenha sido implementada na maioria das 

escolas públicas de Ensino Fundamental, acreditamos que as poucas respostas 

positivas que obtivemos reflitam o início da sua aplicabilidade. Mesmo assim, a 

oportunidade de estudar em uma Instituição Federal, para a maioria dos estudantes, 

representa uma oportunidade única de contato com a linguagem musical. 
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4 PRÁTICAS MUSICAIS NO IFBA – ANÁLISE DOS DADOS 

RECOLHIDOS 

  

Às vezes a música tem o poder de nos alçar 
do ordinário, de elevar nossas experiências 
além do dia-a-dia e do lugar comum 
(SWANWICK, 2003, p. 19). 

 

Conforme tratado no capítulo introdutório, a coleta de dados na Pró-Reitoria de 

Ensino e com os diretores de ensino dos campi do IFBA possibilitou a criação de 

tabelas, quadros e figuras que mostram um panorama das linguagens artísticas 

ofertadas no componente curricular Arte, incluindo o percentual de presença/ausência 

do ensino de música, no IFBA. Ela mostra, também, as razões apontadas para a 

definição da linguagem artística de cada campus. A coleta de dados, aplicada na 

estratégia de partida, desencadeou a necessidade de uma pesquisa qualitativa que, 

para atender o segundo objetivo geral da pesquisa, pudesse descrever e analisar de 

que maneira o ensino de música era desenvolvido no âmbito da instituição. Para tanto 

adotou-se a metodologia de pesquisa de campo, mediante a realização de entrevistas 

semiestruturadas com dois grupos específicos: professores de música do IFBA e 

estudantes egressos da instituição. 

Vale ressaltar que a motivação para desenvolver esta pesquisa partiu dos 

resultados alcançados com a prática musical realizada no campus Vitória da 

Conquista, dentre os quais destaca-se o encaminhamento de jovens ao ensino 

superior em música. Entre os objetivos gerais da pesquisa constava averiguar como 

o ensino de música se desenvolvia nos demais campi e que resultados poderiam ser 

registrados. Os dados colhidos durante as entrevistas foram incorporados aos 

coletados previamente, colocando em um único patamar as informações sobre o 

ensino de música no campus Vitória da Conquista e nos outros três campi 

pesquisados, de modo a se obter um perfil geral do ensino de música no IFBA.  

O presente capítulo faz uma análise das práticas musicais desenvolvidas em 

quatro campi do IFBA: Salvador, Santo Amaro, Seabra e Vitória da Conquista e busca 

delinear um panorama de paradigmas e paradoxos sobre o ensino de música na 
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Instituição. Este estudo foi precedido pela construção de um panorama do perfil dos 

respondentes, incluindo suas experiências musicais anteriores ao ingresso no IFBA.  

O ensino de música no IFBA campus Salvador era ministrado por dois 

professores; nos campi Santo Amaro, Seabra e Vitória da Conquista por um professor 

em cada campus. Considerando que o professor do campus Vitória da Conquista é o 

responsável por esta pesquisa, foram, então, entrevistados os demais quatro 

professores. A ordem das entrevistas corresponde à ordem cronológica segundo a 

qual as entrevistas foram realizadas, mas essa informação não é apresentada ao 

leitor. Os docentes foram identificados por números e sempre no masculino, com o 

propósito de se resguardar a identificação. 

Quanto ao perfil dos docentes entrevistados, ressalta-se que todos eram 

professores efetivos, com jornada de 40 horas semanais e submetidos ao regime de 

Dedicação Exclusiva (DE). Dois professores possuíam titulação de Doutor e dois de 

Mestre. O ingresso de cada um dos professores no corpo docente da instituição 

ocorreu em 1987, 2007, 2013 e 2014. Dois docentes ingressaram no IFBA por meio 

de concurso público, enquanto os outros dois vieram transferidos de outras 

instituições. A prática musical desses professores, anterior ao ingresso para docência 

no IFBA, pode ser observada no Quadro 3, que mostra que somente um dos 

professores ingressou na instituição com experiência de ensino na rede pública. 

Evidencia-se, assim, que a prática de ensino da maioria dos docentes foi construída 

na própria instituição.  

 

Quadro 3 - Prática musical dos docentes antes do ingresso no IFBA 
 

Prática musical Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Professor da Educação Básica na 
Rede Pública 

- - - X 

Professor da Educação Básica na 
Rede Privada 

X - - X 

Professor particular de instrumento X - - - 

Regente de coros X X - - 

Monitor ou estagiário - - X - 

Instrumentista - - X - 

Fonte: Dados tabulados pelo pesquisador a partir de entrevistas com docentes (APÊNDICE 
A - Questão 1.8) 
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A investigação junto aos professores de música foi definida para atender aos 

seguintes objetivos específicos: averiguar condições, contextos e maneiras como as 

aulas de música eram ministradas dentro da Instituição; e indagar aos docentes se 

havia registro de estudantes egressos do IFBA que tivessem concluído ou estivessem 

matriculados em cursos superiores de música. Sobre esse último objetivo, destaca-se 

que no campus Santo Amaro, embora o ensino de música estivesse presente há 

aproximadamente dez anos, não foram passadas informações sobre egressos que 

tivessem escolhido música como curso superior. No campus Seabra a linguagem 

musical começou a ser trabalhada somente em 2014; ou seja, numa primeira análise, 

não se podia, em 2016, fazer registros de egressos, considerando que o ensino de 

música ocorria de forma obrigatória somente no 1º dos quatro anos do Ensino 

Integrado. Portanto, no momento da entrevista, tais estudantes se encontravam ainda 

no meio do curso. Não obstante essa justificativa, a análise de dados das entrevistas 

com os estudantes mostrou que a influência e a formação dos estudantes para o 

ensino superior em música não ocorreram exclusivamente nas atividades musicais 

desenvolvidas nas aulas de música inseridas no componente curricular Arte, situação 

que será analisada no decorrer deste capítulo. 

No campus Salvador a prática musical era desenvolvida há aproximadamente 

trinta anos. Mesmo assim, foram apontados somente dois egressos matriculados no 

ensino superior em música e ambos foram incluídos no corpus da pesquisa. No 

campus Vitória da Conquista o ensino de música começou a ser oferecido em 2005, 

e, até 2016, marco temporal do término da presente pesquisa, sete estudantes 

egressos foram aprovados para cursos superiores em música. Desses sete 

estudantes, três tiveram problemas com documentação durante o processo de 

matrícula e não ingressaram no curso, razão pela qual não foram incluídos na 

pesquisa. Por conseguinte, somente quatro ex-estudantes do campus Vitória da 

Conquista foram entrevistados.  

Em suma, foi incluído no campo empírico um grupo composto por seis 

estudantes egressos do Ensino Integrado do IFBA: dois do campus Salvador e quatro 

do campus Vitória da Conquista, com idades variando entre 19 e 23 anos, vinculados 

ao instituto no período de 2007 a 2014. Estes estudantes ingressaram na faculdade 

de música entre os anos de 2011 e 2015, sendo três no curso de Licenciatura em 
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Música da UFBA, dois no curso de Música Popular com habilitação em composição e 

arranjo da UFBA, enquanto um estudante escolheu o Bacharelado em Canto da 

UFRJ. Como se observa, o grupo de egressos se definiu apenas com estudantes 

ainda matriculados nos cursos superiores, não sendo indicado, naquele momento, 

nenhum egresso já inserido no mercado de trabalho. 

As indagações direcionadas aos estudantes visavam atingir os objetivos 

específicos de (a) investigar a trajetória de seus estudos musicais antes do ingresso 

nos cursos superiores de música; (b) averiguar de que maneira as atividades musicais 

desenvolvidas no IFBA, durante o Ensino Integrado, influenciaram na decisão de 

cursar o ensino superior em música; e (c) examinar em que medida estas atividades 

musicais foram importantes à formação musical necessária para ingresso em tais 

cursos.  

A investigação sobre a trajetória de estudos musicais dos estudantes antes do 

ingresso nos cursos superiores, considera dois momentos distintos: antes do ingresso 

no IFBA e durante a realização do Ensino Integrado no IFBA.  

Ao serem indagados sobre as experiências com instrumentos musicais 

anteriormente ao ingresso no IFBA (APÊNDICE B - Questões 9.1 e 9.2), somente um 

dos estudantes relatou não ter tido contato com um instrumento musical 

anteriormente. Entretanto, nenhum estudante julgou que sabia tocar bem. Longe 

disso, um estudante relatou ter apenas conhecimento básico, enquanto os demais 

julgaram-se capazes de tocar razoavelmente. Chamou à atenção o fato de que um 

dos estudantes que relatou tocar razoavelmente iniciou sua experiência com o 

instrumento aos seis anos de idade, aos nove participava de shows com seu pai e aos 

onze já tocava na noite. 

O Quadro 4 apresenta o nível de conhecimento em teoria e leitura musical dos 

estudantes antes de ingressarem no IFBA. Observe-se que Eduardo, o estudante que 

aos onze anos de idade já tocava publicamente, relata não ter nenhuma leitura 

musical. Considerando que a entrevista ocorreu quando ele cursava o 5º semestre do 

curso superior em música, a resposta tocar razoavelmente aponta para duas possíveis 

vertentes: primeiro, pode indicar que, com o conhecimento musical do estudante no 

momento da entrevista, ele fez uma avaliação rigorosa de sua própria prática musical 

anterior, ou seja, a classificação apresentada teria origem em uma rígida auto 
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avaliação comparativa; segundo, sua afirmação estaria vinculada a um conceito 

bastante enraizado no meio acadêmico, que vincula o ‘saber tocar bem’ a um nível 

elevado de conhecimento de leitura musical tradicional. Neste último caso, a leitura 

musical é colocada em um patamar superior ao fazer musical prático.  

 

Quadro 4 – Nível de leitura musical dos estudante entrevistados antes de ingressar no IFBA 
 

Estudantes 
 

Nenhuma leitura Pouca leitura Leitura razoável Boa leitura 

Adrian X - - - 

Eduardo X - - - 

Deborah  X - - - 

Guilherme X - - - 

Julia - X - - 

Ludwig - - X - 

Fonte: Dados tabulados pelo pesquisador a partir de entrevistas com estudantes  
(APÊNDICE B – Questão 9.3) 

 

De acordo com o disposto neste quadro, a maioria dos estudantes entrevistados 

não teve qualquer experiência de leitura e escrita musical antes do ingresso no IFBA. 

Este dado pode servir para análise do panorama do ensino de música no Ensino 

Fundamental. Quanto à trajetória de estudos musicais durante a realização do Ensino 

Integrado, nossa análise considera duas vertentes: a primeira que aponta para a 

frequência a cursos de música fora do ambiente escolar; a segunda mostra frequência 

às atividades musicais oferecidas no âmbito do IFBA. A segunda vertente será 

explorada em análise mais detalhada adiante. Sobre a primeira, ressalta-se que 

somente um dos entrevistados relatou ter frequentado um curso de música fora do 

ambiente do IFBA. Destaque-se, entretanto, que esta frequência a um curso em outro 

ambiente ocorreu apenas durante um semestre e, segundo o próprio estudante, não 

foi possível mensurar a importância desta experiência em sua formação musical. Em 

seu relato ele declara: 

 

Por um período de seis meses eu fiz a extensão na Escola de Música 
da UFBA. Mas, a maior parte do que eu aprendi foi... é que foi tudo 
muito concentrado nesta época, assim de diversas fontes, entendeu? 
O IFBA foi muito importante porque tinha o professor de música para 
me orientar (APÊNDICE B - Questão 12.2. Adrian). 
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Com as informações preliminares, que nos fornecem uma visão sobre os dois 

grupos entrevistados, de docentes e de estudantes, a análise que se segue tece 

considerações sobre: (a) o espaço físico para a realização das aulas de música, 

materiais didáticos e acervo instrumental; (b) a organização do componente curricular 

Arte e projetos de extensão em música; (c) a importância das atividades musicais 

desenvolvidas no IFBA, tanto na escolha como na preparação para ingresso nos 

cursos superiores de música; e (d) o olhar do professor de música a respeito da 

importância da educação musical para a administração e para os docentes de outras 

áreas do conhecimento. Por fim, foi realizada uma análise sobre a prática musical 

desenvolvida no IFBA a luz do modelo teórico C(L)A(S)P de Keith Swanwick. 

 

4.1 ESPAÇO FÍSICO, MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO INSTRUMENTAL 

PARA A REALIZAÇÃO DAS AULAS DE MÚSICA 

 

Dos quatro campi que compõem o campo empírico, dois possuíam salas 

especialmente preparadas para aulas de música. No campus Salvador há um núcleo 

de arte, com sete salas exclusivas para as aulas de arte, localizado longe dos demais 

blocos de aulas, o que provoca um deslocamento dos estudantes de, 

aproximadamente, dez minutos até chegar ao espaço. No entanto, este 

distanciamento permite que o som das aulas possa ser trabalhado sem a preocupação 

de interferir no andamento de outras aulas. O núcleo de arte contém um atelier de 

artes visuais, uma sala de dança, uma sala de teatro com tratamento acústico e uma 

sala para uso das quatro linguagens, equipada com uma lousa digital. São destinadas 

duas salas para as aulas de música, com capacidade para 45 estudantes cada uma. 

Uma delas, na qual ocorrem aulas teóricas e práticas, tem boa luminosidade e janelas; 

a outra sala, sem janelas e com isolamento acústico, destina-se às aulas de técnica 

vocal. Ambas são equipadas com teclados, violões e diversos instrumentos de 

percussão, incluindo bateria e atabaques. O núcleo de arte possui, também, um 

estúdio de gravação com mesa de 35 canais. Um dos docentes relata que diversos 

instrumentos antigos, que pertenciam à banda de música que funcionava na 

instituição, são usados hoje como decoração (APÊNDICE A - Questão 2.4. Docente 

1). Não foi registrada no campus Salvador a existência de instrumentos musicais 
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ocupando outros espaços dentro da escola. A Figura 6 mostra imagem de uma das 

salas no campus Salvador. 

 

Figura 6 – Sala de música no campus Salvador 
 

 
Fonte: Acervo pessoal da Profa. Michal Siviero Figueredo 

 

No campus Vitória da Conquista adaptou-se uma sala já existente, sem 

tratamento acústico, para as aulas de música. Além de ser utilizada para as aulas de 

música do Ensino Integrado, que recebe em torno de 45 estudantes em cada turma, 

a sala destina-se, também, aos ensaios do coral, podendo abrigar confortavelmente 

cerca de sessenta coralistas. No acervo instrumental da sala registrou-se a existência 

de dois pianos digitais, dois teclados, diversos instrumentos de percussão, incluindo 

bateria, atabaques e instrumental Orff, dois violões, um baixo, uma guitarra, um 

acordeão, cinco violinos, uma viola, quatro flautas, uma clarineta, um sax auto, um 

sax tenor e dois exemplares de toda a família da flauta doce. A Figura 7 mostra 

imagem da sala de música no campus Vitória da Conquista. Além da sala de música, 

o campus de Vitória da Conquista conta com um auditório que abriga um piano 1/4 de 

cauda, adquirido no início de 2013. 

Até maio de 2016, marco temporal desta pesquisa, os campi Santo Amaro e 

Seabra não possuíam salas especialmente ambientadas para as aulas de música. No 

campus Santo Amaro, o trabalho de educação musical desenvolvia-se em uma sala 
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onde também ocorriam as aulas de desenho técnico, situação que dificultava a 

organização das aulas. O acervo musical do campus compreendia dois pianos 

elétricos e instrumental Orff, além de instrumentos de banda pop: violão, guitarra, 

baixo e bateria. 

  

Figura 7 – Sala de música no campus Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: Acervo do pesquisador 

 

Figura 8 – Sala de música no campus Seabra 
 

 
Fonte: Acervo pessoal do Prof. Eric de Oliveira Barreto 
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No campus Seabra as aulas de música eram realizadas na sala onde acorrem 

as demais aulas das turmas. O acervo instrumental era composto de teclado, violão, 

flauta, flauta de embolo, clarineta, guitarra, baixo, quite de instrumental Orff, diversos 

instrumentos de percussão, incluindo bateria, além de equipamento de manutenção 

(case e capa). A Figura 8 mostra imagem de uma sala que foi destinada 

exclusivamente para aulas de música no campus Seabra, em maio de 2016.  

Na ausência de instrumentos musicais tradicionais, um professor bem preparado 

poderá se valer de inúmeros recursos para realização de aulas de música criativas. A 

confecção de instrumentos pelos estudantes usando materiais de sucata, por 

exemplo, tem sido preconizada como uma atividade importante no fazer musical. No 

IFBA Conquista, os primeiros instrumentos de percussão foram adquiridos após três 

anos de iniciado o trabalho de educação musical. Usava-se, naquele momento inicial, 

um teclado emprestado para as aulas e ensaios do coral. O repertório com 

acompanhamento instrumental somente era apresentado em espaços que 

disponibilizavam um piano ou quando se podia ter um violão emprestado. Não 

somente por esta razão, mas também por razões técnicas, sempre que possível, 

optava-se por repertório à capela. A qualidade dos instrumentos confeccionados pelos 

estudantes desenvolveu-se de forma tão satisfatória que alguns desses estudantes 

foram escolhidos para apresentação em um congresso fora do ambiente da escola. 

Fica evidente que a ausência de instrumentos tradicionais não inviabiliza o 

desenvolvimento do trabalho. Todavia, poder contar com um acervo instrumental na 

escola torna o fazer musical mais atraente para os estudantes e permite que o trabalho 

se desenvolva com maior fluidez.  

Por outro lado, ter um acervo musical e não contar com um espaço físico 

adequado para utilizá-los e alocá-los, como foi registrado nos campi Santo Amaro e 

Seabra, dificulta o desenvolvimento do trabalho, sobretudo por duas razões. Primeiro, 

o deslocamento do professor carregando todo o material a ser utilizado nas aulas, 

além de cansativo, retira uma parte do tempo da aula. Somando-se o tempo perdido 

a cada semana a perda durante um ano letivo é considerável. Segundo, preconizamos 

que a existência de um espaço ambientado adequadamente para aulas de música é 

um fator pedagógico importante na construção dos saberes musicais, na medida que 

desperta nos estudantes a curiosidade e o interesse de apropriação do espaço. É 
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muito enriquecedor observar quando os estudantes adentram o ambiente da sala de 

música e aguçam a curiosidade, a pesquisa e a audição mediante o manuseio de 

diversos instrumentos. Sobre este aspecto, França e Swanwick (2002, p. 10) 

acrescentam: “É crucial que as crianças tenham um ambiente estimulante onde 

possam experimentar com confiança e liberdade instrumentos e objetos, bem como 

suas próprias vozes”. 

 O Quadro 5 mostra quais recursos eram utilizados pelos docentes durante a 

realização das aulas, mas também como atividades de estudos antes e após as aulas.  

 

Quadro 5 – Metodologias e recursos utilizados pelos docentes de música do IFBA 
 

Atividades Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Aulas expositivas X X X X 

Debates e/ou seminários X -- -- -- 

Mostra de exemplos em vídeos  X X -- -- 

Mostra de exemplos em áudios X X X -- 

Acesso à Internet -- X -- X 

Acesso a acervo da biblioteca -- -- -- X 

Instrumentos musicais  X X -- -- 

Apostila de autoria do docente -- -- X -- 

Reprodução de partes de livros -- -- X -- 

Uso da voz X X X X 

Uso do corpo -- -- X X 

 Fonte: Dados tabulados pelo pesquisador a partir de entrevistas com docentes (APÊNDICE 
A - Questão 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 

 

Como se pode observar, o uso da voz e aulas expositivas são recursos didáticos 

usados por todos os docentes. Destaque-se também que somente um professor 

relatou não apresentar, em suas aulas, exemplos musicais em áudios. Como esta 

prática foi bastante utilizada pelo pesquisador enquanto professor do campus Vitória 

da Conquista, nos parece que a apreciação musical foi uma atividade importante no 

fazer musical do IFBA, que voltará a ser discutida na última parte deste capítulo, 

porque se coaduna com o modelo teórico de Keith Swanwick, um dos autores de 

referência para educação musical que será adotado para análise das práticas de 

educação musical do IFBA. 
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4.2 ORGANIZAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR ARTE E PROJETOS DE 

EXTENSÃO EM MÚSICA 

 

4.2.1 Ensino de Música no Componente Curricular Arte 
 

Arte é um componente curricular que pertence as disciplinas do núcleo comum, 

oferecido como disciplina obrigatória no 1º ano de todos os cursos do Ensino 

Integrado, com carga horária de 60 horas, distribuída em duas aulas semanais. Desde 

a implementação da Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), arte visual, dança, música e teatro, 

são linguagens artísticas que devem ser trabalhadas no componente curricular Arte. 

Considerando os dados obtidos por meio dos questionários aplicados com os diretores 

de ensino dos campi, assunto já analisado no capítulo introdutório (vide Figura 2), a 

escolha da linguagem artística trabalhada no componente curricular Arte no IFBA, 

ocorreu por diversos razões, tais como (a) decisão da comissão que elaborou os 

projetos dos cursos, 6,25%; (b) professores transferidos de outras instituições, 6,25; 

(c) formação dos professores aprovados nos concursos, 12,5%; ou (d) determinação 

da Reitoria, 37,5%, que se materializou na organização dos editais dos concursos. O 

mesmo percentual foi registrado para aqueles Diretores que não souberam responder.  

À exceção do campus Simões Filho, onde relatou-se que um único professor 

trabalhava com artes visuais e teatro, todos os demais campi localizados no interior 

do Estado ministravam somente uma linguagem artística, e o ensino de música estava 

presente em apenas três deles. Somente no campus Salvador, capital do estado, 

registrou-se a presença de professores para as quatro linguagens artísticas; 

consequentemente, os estudantes daquele campus tiveram contato com as quatro 

linguagens, cada uma durante uma unidade escolar. O ensino de música em Salvador, 

portanto, era ministrado em aproximadamente dois meses, variando entre oito e doze 

encontros.  

Como esse sistema de rodízio das quatro linguagens artísticas que ocorria em 

Salvador, é um projeto pedagógico ímpar no âmbito do IFBA, averiguamos a opinião 

dos professores de música daquele campus e concluímos que o trabalho desenvolvido 

em apenas uma unidade acadêmica tem como objetivo apresentar os elementos da 

disciplina e motivar os estudantes para que se envolvam em um dos projetos musicais 

disponíveis no campus.  
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Um dos docentes alerta que o fazer musical desenvolvido em apenas uma 

unidade acadêmica, dois meses aproximadamente, pode não despertar no estudante 

suas potencialidades, sobretudo se o estudante não se interessar por continuar 

estudando música em um dos projetos de extensão oferecidos:   

 

Seria necessário fazermos experiências diferentes, para termos outros 
resultados. Por exemplo, há estudantes que já chegam gostando de 
música, então para estes estudantes, os dois meses serão suficientes 
e eles irão se engajar em algum projeto que lhe permita aprofundar os 
conhecimentos em música. Mas, para os estudantes que não tem 
muito contato, que apenas ouvem música, não tendo uma experiência 
maior, provavelmente dois meses não serão suficientes para que eles 
gostem tanto ou percebam que é possível que eles aprendam a tocar 
ou a cantar melhor, ou fazer música (APÊNDICE A - Questão 3.5. 
Docente 1). 

 

O outro docente de música do mesmo campus faz uma defesa do projeto 

pedagógico adotado e é mais enfático em relação aos objetivos, tanto para o sistema 

de rodízio, quanto para o ensino de música no campus:  

 

Quando o aluno começa a compreender um pouco ele já passa para 
outra linguagem. Porque nossa intenção não é torná-los musicistas, é 
o despertar. Criou-se o modelo das quatro linguagens como produtos 
para fortalecimento cultural das suas atividades e isto tem trazido um 
benefício muito grande para todos os alunos, que usam de todas 
essas linguagens e creditam a eles possibilidades de fortalecimento 
cultural, fazerem banda, etc. (APÊNDICE A - Questão 3.4. Docente 2). 

 

Contraditoriamente, ao responder a questão seguinte, que averiguava se a 

organização didática atendia ou não as necessidades pedagógicas da disciplina, o 

mesmo docente emite uma opinião diferente. Sua resposta sugere que em apenas 

uma unidade acadêmica não se poderia desenvolver uma proposta de educação 

musical e devolve ao Instituto a responsabilidade da questão: 

 

Especificamente falando sobre a proposta pedagógica das 4 
linguagens, não estou satisfeito, principalmente voltando para a 
educação musical. Eu acredito que a escola tem uma 
responsabilidade muito grande para potencializar este nível de 
entendimento para que o professor possa ser um educador musical 
(APÊNDICE A - Questão 3.5. Docente 2). 
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Dada a diversidade de opiniões do depoente, julgamos pertinente averiguar 

quando se iniciou o sistema de rodízio no campus Salvador. A seguir descreve-se 

parte do diálogo do pesquisador com o docente 2: 

 

Lá em 1987, o ensino de música acontecia em projetos de oficinas, 
como se fossem mestres de ofício. Mas, a música ensinada mesmo, 
tal como teoria, harmonia, como todo processo de música, não havia.  
[...] 
Pesquisador: Hoje, em seu campus os estudantes passam pelas 
quatro linguagens. Em que época isto começou?   
Entrevistado: Começou com os fundamentos da Leis de Diretrizes e 
Bases da Educação, que previa em seus artigos que deveria se 
ensinar música e dava mecanismos de como se ensinar música. [...] 
Pesquisador: Você deve estar se reportando a LDB 9.394 de 1996. 
Mas, sabe em que época o ensino de música passou para sala de 
aula aqui no IFBA, como existe hoje? 
Aí começamos a ensinar música, precisamente, pra você que quer ser 
mais específico, a partir de 2009, 2010, por aí. 
Pesquisador: 2009? Então a música na sala de aula só começou 
a partir de 2009? 
Entrevistado: a música com esse mecanismo de interação, de 
conteúdos programáticos. 
Pesquisador: Como funciona hoje? O aluno passa por quatro 
linguagens durante o ano, não é isto? Então ele tem uma unidade 
de música, uma unidade de artes visuais, outra de dança e outra 
de teatro. Este modelo que a gente está falando, que existe hoje, 
você lembra quando ele foi implantado? 
Entrevistado: Desde 1987. Desde que entrei. Sempre assim. Agora, 
veja bem, a sua pergunta me remete a um questionamento muito 
maior: ensina-se música? Ou ensina-se a cantar? 
Pesquisador: Isto é um outro aspecto. Eu estou falando de 
modelo educacional. O modelo que existe hoje, do aluno passar 
pelas quatro linguagens, como acontece em seu campus... 
Entrevistado: Desde 1987. Se ensina educação musical. (Questão 3.4; 
Docente 2). 

 

Longe de esclarecer efetivamente sobre a época que o componente curricular 

Arte passou a trabalhar com o ensino das quatro linguagens, o diálogo aponta uma 

outra questão, a respeito do conceito de educação musical. Sugere uma comparação 

das práticas atuais com aquelas desenvolvidas há quase vinte anos e faz juízo de 

valores privilegiando o ensino de música do passado, o qual era especificamente 

voltado para o canto coral. Tal posicionamento confirma-se na narrativa a seguir: 

“Naquela época, com adolescentes cantando Lua, lua, lua (de pés no chão), fazendo 

um trabalho muito bonito. E nesta época eu era muito feliz. Porque eu via o ensino da 
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educação musical fortalecido por um resultado satisfatório. E hoje eu não vejo” 

(APÊNDICE A - Questão 3.4. Docente 2). 

Mesmo docentes que trabalham exclusivamente com a linguagem musical 

durante todo o ano letivo, consideram que a carga horária ainda não seria o ideal. Um 

dos docentes nos fornece informações sobre a dinâmica adotada e apresenta 

algumas justificativas:    

 

Eu sempre faço muitas alterações nos programas de um ano para 
outro. Porque eu acho a carga horária baixa. 60 horas por ano, com 
turmas com até 40 alunos, não dá para fazer um atendimento que eu 
acho mais profundo. [...] Bem, eu acabo variando algumas atividades 
de um ano para outro, até porque a gente pega turmas muito diversas. 
Há turmas que tem alunos que já tocam, que tem algum conhecimento 
musical, e que tem demandas por um tipo de conhecimento. Mas, já 
tive alunos que não conheciam nem os nomes das notas - falando de 
um ponto de vista de um conhecimento mais cognitivo, das habilidades 
musicais específicas, da questão subjetiva da música, da audição, etc. 
(APÊNDICE A - Questão 3.5. Docente 3). 

 

No campus Seabra trabalhou-se com artes visuais até 2013, e o ensino de 

música iniciou-se em 2014, permanecendo até o término da pesquisa. 

Diferentemente, desde que o campus Santo Amaro foi criado, em 2007, e até o 

término da pesquisa, em maio de 2016, somente a linguagem musical foi trabalhada 

naquele campus. No campus Vitória da Conquista, criado em 1994, o ensino de artes 

visuais teve início em 1996, sendo esta linguagem trabalhada até 2004. O ensino de 

música começou em 2005 e esteve presente ininterruptamente até 2014. Com o 

afastamento do professor efetivo de música em 2013 e também com a saída do 

professor substituto no fim do ano letivo de 2014, assumiu as turmas em 2015 um 

professor de artes visuais e este quadro permaneceu até o fim da pesquisa. 

Além do Ensino Integrado, alguns campi do IFBA oferecem o Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), destinado a maiores de 18 anos de idade, 

oferecido no turno noturno. Somente o campus Seabra não oferecia cursos noturnos, 

justificando-se a dificuldade de acesso ao campus. Durante a pesquisa o Proeja 

deixou de ser oferecido no campus Vitória da Conquista. O Quadro 6 mostra a 

presença/ausência do Proeja nos quatro campi onde há ensino de música. 
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Quadro 6 – Presença do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) nos campi do 

IFBA selecionados para pesquisa de campo em 2016 
 

 Sim Não 

Campus Salvador X  

Campos Santo Amaro X  

Campos Seabra  X 

Campus Vitória da Conquista  X 

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador 

 

Não é raro encontrar no Proeja estudantes que têm como objetivo o 

prosseguimento dos estudos em nível superior. Entretanto, considerando tratar-se de 

uma formação destinada a maiores de dezoito anos de idade, muitos deles já se 

encontram inseridos no mercado de trabalho e são raros os que têm disponibilidade 

de tempo para frequentar as atividades musicais oferecidas nos campi. Por outro lado, 

a carga horária destinada à Arte, nos cursos do Proeja, é menor do que a oferecida 

no Ensino Integrado. Por estas razões, e também pelo baixo percentual de oferta de 

cursos associados ao Proeja, nos quatro campi pesquisados, optou-se por excluir este 

grupo de estudantes do campo empírico.  

 

4.2.2 Projetos de Extensão 
 

Diversas atividades livres, cadastradas como projetos de extensão, eram 

oferecidas pelos professores de música aos estudantes, as quais eles podiam 

frequentar durante os quatro anos do Ensino Integrado. Assim, os estudantes que se 

interessavam, podiam manter a prática musical ao longo de quatro anos, ou além 

desse tempo, para aqueles que permaneciam no campus após o Ensino Integrado, 

matriculados em um dos cursos superiores. Alguns projetos de extensão eram abertos 

para a comunidade externa e esses podiam ser frequentados por estudantes 

egressos. 

No campus Salvador, como projetos de extensão eram oferecidos cursos de 

Flauta Doce, além dos cursos inseridos no Projeto Música para Todos, como violão, 

teclado, teoria e prática coral. Sobre este mencionado projeto acrescenta um dos 

docentes: 
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Uma coisa assustadora é que todo ano, inscritos para o projeto 
chegam até 500 estudantes. [...] Todo início do ano letivo, abrem-se 
inscrições para coral, para teoria da música, para piano e para violão. 
Só para violão são aproximadamente 300 inscritos (APÊNDICE A - 
Questão 5.3. Docente 2). 

 

No campus Santo Amaro desenvolvia-se um projeto de canto coral, oferecido 

para todos os estudantes do campus e, extraoficialmente o docente de música atendia 

as demandas dos estudantes que já tocavam algum instrumento, sobretudo aqueles 

que participavam de bandas e que queriam aprimorar a leitura musical. Informou o 

docente: 

 

Os alunos geralmente que tocam solicitam que a gente se reúna pra 
tocar, ou pra ver alguma partitura, ou pra dar algum reforço de leitura 
ou de teoria musical, ou tem também aqueles que estão tentando se 
preparar para o vestibular de música, então eles solicitam que no 
atendimento a gente trabalhe alguns conteúdos específicos pro 
vestibular ou prepare algum repertório. Tem o pessoal que faz teclado, 
ou que toca violão. Então, a gente se reúne nesses momentos, mas 
não é formalizado, é mais um momento de atendimento, quando eles 
solicitam no horário que tenho disponível (APÊNDICE A - Questão 5.3. 
Docente 4) 

 

O campus Seabra apresentava uma dificuldade peculiar para as atividades de 

extensão, pois todas as turmas tinham aulas em turno oposto um dia na semana, 

fixando aulas da matriz curricular durante um dia inteiro. Mesmo com esta dinâmica 

que sobrecarregava o horário semanal dos estudantes, foi possível desenvolver um 

grupo de prática musical, com duas horas de duração, aglutinando diversos 

interesses: estudantes que já tocavam e possuíam algum instrumento, aqueles que 

não tinham instrumento, os que cantavam, os que tinham interesse em conhecimento 

musical mais aprofundado, enfim, um grupo para tocar junto, para preparar repertório 

e para estudar notação musical. O docente finaliza a resposta com uma nota 

carregada de otimismo: “Agora que temos diversos instrumentos disponíveis isto será 

potencializado porque o interesse do estudante quando vê o instrumento é outro” 

(APÊNDICE A - Questão 5.3. Docente 3). 

Quatro projetos de extensão eram desenvolvidos no campus Vitória da 

Conquista: coral de estudantes, que além dos estudantes do Ensino Integrado, 

contava com a participação de estudantes do ensino superior; curso de leitura e escrita 
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musical (LEM); grupo de flauta doce e o Madrigal do IFBA, sendo este último um coro 

aberto à comunidade externa. Dada a importância dessas atividades para os quatro 

estudantes entrevistados, egressos do campus Vitória da Conquista, tanto para a 

decisão de fazer música, como para o preparo necessário para ingresso nos cursos 

superiores, faremos uma descrição descriminada de cada uma dessas atividades.  

Coral de estudantes – considera-se que a prática coral desenvolvida no campus 

é também uma atividade de leitura musical, sobretudo pela necessidade de 

entendimento dos símbolos musicais inseridos nas partituras, conhecimento 

fundamental para acompanhar a dinâmica dos ensaios. Para atender aos estudantes 

dos dois turnos, o ensaio do coral acontece duas ou três vezes por semana no 

pequeno intervalo de trinta minutos que há entre o turno matutino e o vespertino, de 

12h30min às 13h. O número de coralistas varia de 50 a 100 cantores, anualmente. 

Como costumeiramente acontece num coral de escola, a cada ano há entrada de 

novos estudantes e saída de outros mais experientes, o que dificulta a execução de 

obras com grau de dificuldade elevado. Sendo assim, o repertório básico é composto 

por peças simples, em sua maioria do cancioneiro popular, pois um dos principais 

objetivos deste trabalho é apresentar aos estudantes o canto coral como uma 

atividade prazerosa. A seleção de músicas busca encontrar aquelas, que estejam 

adequadas às possibilidades técnicas de adolescentes e jovens iniciantes e, ao 

mesmo tempo, possam incentivar a permanência dos estudantes, no Canto Coral. 

Entretanto, ao longo destes nove anos, o coral de estudantes realizou também obras 

de Villa-Lobos, Negro Spiritual, música sacra e obras do cancioneiro do compositor 

Elomar Figueira Melo. 

Curso de leitura e escrita musical (LEM) – o conteúdo programático apresenta 

níveis de dificuldade distribuídos em quatro anos, e abrange conhecimentos de teoria 

da música, leitura rítmica, leitura melódica, ditados rítmico e melódico. Cada turma 

tem um encontro semanal com uma hora e trinta minutos de duração. Para o 

estudante que chega ao Instituto com alguma experiência musical pregressa, é 

oferecido um teste de nivelamento, para que sua prática musical seja prazerosa e 

mais bem aproveitada, de acordo com seus conhecimentos.  

Grupo de flauta doce – para os estudantes que frequentaram a primeira turma 

do curso Leitura e Escrita Musical foi sugerido a aquisição de flauta doce soprano, 
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para ser utilizada, a princípio, exclusivamente como instrumento de leitura musical. 

Entretanto, o interesse pelo instrumento levou à realização de repertório com níveis 

de dificuldade cada vez mais avançados. Dois anos depois do início daquela primeira 

turma, os estudantes já se apresentavam como flautistas em recitais, no Instituto, e 

em espaços artísticos fora do âmbito da escola. Como consequência deste interesse 

pela flauta doce, o IFBA adquiriu alguns exemplares dos quatro naipes do instrumento, 

ampliando para o estudo da flauta doce contralto, tenor e baixo. Consequentemente, 

nos últimos anos, além do horário reservado para o curso de LEM, as turmas mais 

avançadas formam um grupo de flauta doce com um encontro semanal 

exclusivamente para o estudo e pesquisa do instrumento.  

Madrigal - como estratégia para promover a permanência de alguns egressos na 

atividade coral, após o terceiro ano de atividades do coral de estudantes, criou-se o 

Madrigal do IFBA, no qual é possível realizar repertório coral com grau elevado de 

dificuldade técnica e musical. O Madrigal do IFBA, atualmente, é formado por 

estudantes matriculados no IFBA, estudantes egressos, pais de estudantes, 

servidores do Instituto e amigos da comunidade, representantes de outras instituições 

de ensino e amantes da música vocal. Tem como prioridade a execução de repertório 

coral à capela e repertório sinfônico, priorizando a pesquisa em torno de compositores 

brasileiros.  

Como na região não há professor de canto, em alguns momentos contratou-se 

um professor de canto de fora da cidade para ministrar oficinas de técnica vocal para 

os participantes dos projetos. 

No segundo semestre de 2013 e durante todo o ano de 2014 o professor 

Emerson Peixoto de Matos ministrou aulas como professor de música substituto no 

IFBA Conquista e naquele período desenvolveu projetos com instrumentos, sobretudo 

com instrumentos de cordas. Recebeu apoio de edital interno na Instituição, ligado à 

Pró-Reitoria de Extensão, para aquisição de cinco violinos e uma viola.  
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4.3 IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES MUSICAIS DESENVOLVIDAS NO IFBA 

TANTO NA ESCOLHA COMO NA PREPARAÇÃO PARA INGRESSO NOS 

CURSOS SUPERIORES DE MÚSICA 

 

Conforme os dados constantes da Figura 9, nenhum dos estudantes 

entrevistados apontou as aulas de música no componente curricular Arte como 

atividades importantes para a escolha do curso superior, nem tampouco para a 

formação de constructo necessário para ingressar na faculdade de música. As 

atividades destacadas como importantes para a escolha do curso foram, em primeiro 

lugar, aquelas relacionadas ao canto coral, seguindo-se as aulas de LEM, as 

atividades instrumentais em grupo e as aulas individuais de instrumento. 

 

Figura 9 – Importância das atividades musicais desenvolvidas no IFBA para a escolha do 
curso superior 

 

 

Fonte: Dados tabulados pelo autor a partir de entrevistas com estudantes (APÊNDICE 
B - Questão 11.2) 

 

Tanto os estudantes do campus Salvador, que tinham apenas uma unidade 

acadêmica com aulas de música de aproximadamente dois meses; como os do 
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campus Vitória da Conquista, que tinham aulas de música durante o ano inteiro, não 

identificaram as aulas de música no componente curricular Arte como importantes na 

escolha da música como carreira profissional. Chamou à atenção, todavia, que 

somente dois estudantes entrevistados iniciaram a participação em atividades 

musicais extensionistas ainda no 1º ano do curso, o que pode significar que as aulas 

semanais do componente curricular Arte não tenham servido para um despertamento 

efetivo para o fazer musical. 

Uma outra indagação direcionada aos estudantes visava saber qual teria sido a 

motivação para participarem das atividades musicais oferecidas como atividades de 

extensão. A Figura 10 apresenta as respostas.  

 

Figura 10 – Motivos que suscitaram interesse pelas atividades musicais do IFBA 
 

 
Fonte: Dados tabulados pelo autor a partir de entrevistas com estudantes  

(APÊNDICE B - Questão 10.2) 

 

A resposta mais significativa recaiu sobre influência de amigos. Observe-se que 

os dois estudantes que iniciaram as atividades extensionistas ainda no 1º ano do 

Ensino Integrado, declararam curiosidade como um dos fatores do interesse. 

Evidentemente o novo pode incitar a curiosidade, mas a curiosidade pode significar 

uma admiração prévia pela música. Some-se a isto a declaração de um deles de que 

havia interesse pré-existente pelo aprendizado musical. Os seja, o interesse pela 

música seria anterior ao ingresso no IFBA.  

Não encontramos nas falas dos estudantes nenhum aspecto que pudesse 

reiterar a importância do trabalho desenvolvido nas aulas do 1º ano do Ensino 

Interesse pré-existente Curiosidade

influência de colegas Outros...
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Integrado. Contraditoriamente, pelo menos no campus Vitória da Conquista, usava-se 

as aulas do 1º ano do Ensino Integrado para motivar os estudantes e incentivá-los a 

ingressar em um dos projetos de extensão em música. O docente 4 declarou que em 

seu campus, comumente, os estudantes procuram o coral a partir do 2º ano do curso. 

Esta informação poderia levar a conclusão que, não obstante os dados fornecidos 

pelos estudantes entrevistados, boa parte dos estudantes buscam as atividades 

musicais extensionistas em consequência das atividades desenvolvidas nas aulas de 

música como linguagem do componente curricular Arte, no 1º ano. Assim, 

apresentam-se duas posições divergentes para este debate. 

Sobre as atividades musicais que foram determinantes na preparação dos 

estudantes entrevistados para ingresso nos cursos superiores, observa-se no Quadro 

7, que as atividades relacionadas ao canto coral são citadas na mesma proporção que 

o curso de LEM. Surge, entretanto, uma informação nova: a existência de aulas 

individuais de instrumento. 

 

Quadro 7 - Classificação da importância das atividades musicais desenvolvidas no IFBA 
como preparação para ingresso no curso superior 

 

Estudantes Coral Madrigal LEM Grupo 
instrumental 

Aulas na 
grade 

curricular 

Outros: aulas 
de instrumento 

Adrian      1º  

Eduardo        

Deborah 3º  2º  1º      

Guilherme 1º       

Julia 1º       

Ludwig 4º  4º  1º  3º   2º  

Fonte: Dados tabulados pelo autor a partir de entrevistas com egressos (APÊNDICE B - 
Questão 12.1) 

 

As aulas de leitura e escrita musical oferecidas como cursos de extensão no 

campus Vitória da Conquista comumente atendiam a um pequeno grupo de 

estudantes em cada turma. No início do ano disponibilizava-se aos estudantes 

interessados um teste de nivelamento. Assim, os estudantes que chegavam no IFBA 

com alguma experiência anterior em música podiam procurar uma turma que melhor 

correspondesse sua expectativa e interesse. Mesmo assim, as turmas mais 

avançadas tendiam a ter uma menor quantidade de estudantes, o que é natural em 
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um curso com especificidade técnica tão particular. Além disso, registrou-se no 

campus Vitória da Conquista três casos de estudantes que, dado o destacado 

interesse pelo fazer musical, tiveram aulas individuais de instrumento. Em 

consequência disto, puderam acompanhar o coral em algumas apresentações. Um 

deles foi também um dos entrevistados desta pesquisa. Pela mesma razão, no 

campus Salvador, as aulas de violão em grupo, em alguns momentos tornavam-se 

aulas individuais. Pelo menos no caso de um dos entrevistados, o estudante usufruiu 

com propriedade e aproveitou a situação para melhor se preparar musicalmente. Em 

suma, as aulas inseridas nos projetos de extensão destacaram-se como as atividades 

mais importantes na construção dos saberes musicais no âmbito do IFBA.  

 

4.4 O OLHAR DO PROFESSOR DE MÚSICA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO MUSICAL PARA A ADMINISTRAÇÃO E PARA OS DOCENTES 

DE OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Indagados sobre o tipo de apoio que recebem da administração do IFBA para as 

atividades musicais, as respostas dos docentes de música dividiram-se em apoio total 

e apoio mediano, conforme pode ser conferido no Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Apoio administrativo às atividades musicais no IFBA (2013-2016) 

Tipo de apoio Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Total X X - - 

Mediano - - X X 

Pequeno - - - - 

Não há apoio - - - - 

Fonte: Dados tabulados pelo autor a partir de entrevistas com docentes (APÊNDICE A - 
Questão 6.1) 

 

Uma das questões pré-estabelecidas pelo pesquisador objetivava indagar aos 

docentes se haviam percebido alguma mudança ou reação da administração em 

relação a Lei 11.769 de 2008, que fixava a obrigatoriedade do ensino de música na 

Educação Básica. A intenção do pesquisador era averiguar se os docentes de música 

identificaram algum tipo de ação administrativa para ampliar o quadro de docentes de 

educação musical, para intensificar as atividades musicais na escola, ou para dar 

maior visibilidade para o trabalho de música que se desenvolvia na escola. Enfim, 
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objetiva-se saber se a referida Lei trouxe alguma mudança na dinâmica da escola. No 

entanto, não se questionou aos docentes sobre o assunto porque ao longo das 

entrevistas esta questão foi se esclarecendo gradativamente. Instituiu-se dois grupos 

distintos: dois entrevistados ingressaram no IFBA antes da promulgação da referida 

Lei, ou seja, antes de 2008; enquanto dois deles chegaram ao IFBA depois de 2011, 

prazo dado para que a Lei entrasse em vigor.   

Percebeu-se que as atividades musicais que o primeiro grupo praticava no 

momento da entrevista eram desenvolvidas desde que foram admitidos na instituição, 

portanto para eles nada mudou com a promulgação da Lei. Tais docentes, prestaram 

concurso no próprio IFBA. Os outros dois professores, e também o pesquisador, 

ingressaram no Instituto transferidos de outra instituição, via processo de 

redistribuição. Evidentemente um processo de redistribuição de servidores federais só 

é concretizado com a anuência da Direção Geral do campus e da Reitoria, entretanto, 

para que o processo se inicie, faz-se necessário um interesse particular do servidor. 

Fica evidente que o aumento expressivo do número de professores de música, que 

passou de dois em 2007, para cinco em 2016, não ocorreu por iniciativa da instituição. 

Neste sentido, a forma de ingresso dos docentes no IFBA, pode ser um viés para se 

pensar o lugar da educação musical na instância administrativa da instituição, 

sobretudo quando este dado é análogo às decisões administrativas em relação aos 

últimos concursos públicos para professor com vagas para Arte, situação já analisada 

no capítulo introdutório. 

As opiniões dos entrevistados sobre o apoio administrativo trazem algumas 

contribuições para o debate. Destaque-se inicialmente a fala do docente 1 que 

enfatiza positivamente o fato do professor ter a liberdade para estabelecer as 

prioridades em suas práticas pedagógicas e construir o ementário de sua disciplina: 

“Temos apoio, temos muita liberdade para trabalhar e isto é muito bom. Existe muita 

confiança depositada no profissional, pois me sinto à vontade para inventar ou fazer 

o que quiser” (APÊNDICE A - Questão 6.1. Docente 1). 

O docente 3 destaca o apoio administrativo para aquisição de instrumentos 

musicais, bem como a promessa de construção de um novo espaço ou adaptação de 

um espaço existente, para que as aulas de música pudessem ser realizadas em sala 

apropriada. O docente é taxativo: “acreditar naquilo que o profissional da área está 
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dizendo é uma coisa importante, acho até que isto qualifica muito o gestor. Uma 

questão de respeito mesmo ao profissional (APÊNDICE A - Questão 6.1. Docente 3). 

A fala do docente 2 nos situa na trajetória histórica do Instituto, identificando que o 

apoio total que recebeu da administração refere-se a um tempo mais recente: “pra 

você ter uma ideia, antigamente, durante 10 anos até o piano eu trazia pra cá. Eu 

comprava as camisas para os alunos usarem no coral. Era uma perversidade com a 

arte. Hoje não. Tudo que eu quiser... Só não tenho mais porque não quero” 

(APÊNDICE A - Questão 6.1. Docente 2). 

O docente 4 desvincula o apoio da Direção do campus do apoio da Reitoria. 

Assim, a fala do docente parece lamentar que as decisões da Direção local dependam 

de um aval em instâncias superiores, podendo ser considerado motivo de entrave. 

Sua fala sugere que um dado complicador seria o fato da educação musical estar 

inserida em um instituto voltado para formação tecnológica: “a gente tem uma Direção 

no campus bastante colaborativa. Mas como trabalhamos em um instituto que a 

filosofia não é voltada para as artes, então encontramos mais problemas com as 

regras que regem o instituto mais geral (APÊNDICE A - Questão 6.1. Docente 4). 

Destaque-se a preocupação de um dos docentes sobre o entendimento da 

administração, por vezes equivocado, a respeito do papel da educação musical na 

formação do estudante. Não raramente gestores se dedicam a projetos que não são 

necessariamente os mais apropriados do ponto de vista pedagógico musical: 

 

Existem situação de pessoas que não dão importância, mas existe 
pessoas que querem que aconteça, mas o que elas acham que deve 
ser é uma outra coisa. Então as vezes há um conflito de concepção 
mesmo de trabalho. Aí você vai dizer a ela que ela não está apoiando 
e ela não vai acreditar (APÊNDICE A - Questão 6.1. Docente 3). 

  

Indagou-se aos docentes se seria possível avaliar a visão dos colegas de outras 

áreas do conhecimento sobre a prática musical desenvolvida na escola. Um dos 

professores entrevistados concluiu que, embora colegas requisitem os grupos 

musicais para apresentações em eventos no campus, para eles as atividades 

musicais seriam desnecessárias:  

 

A maioria acha que o professor de arte é o que vai fazer barulho, vai 
sujar a escola, vai tumultuar o ambiente. [...] não levam a sério o 
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trabalho pedagógico porque a gente passa boa parte da aula cantando 
ou andando pela sala, então eles não acreditam que isto seja algo 
importante para os meninos, a não ser algum tipo de recreação 
(APÊNDICE A - Questão 6.3. Docente 4). 

 

Lamentavelmente, esse depoimento aponta para a existência, no Ensino 

Integrado, de uma situação bastante recorrente na Educação Infantil, a valorização da 

figura do “professor festeiro”. O comentário sugere que o importante é o resultado final 

como produto, por esta razão se requeria o coral ou bandas para as apresentações 

públicas. Esta prática, bastante perigosa, desvincula o resultado final do trabalho 

pedagógico musical que foi desenvolvido, supervalorizando as apresentações 

públicas, em detrimento do processo de construção. A fala do docente 3 faz uma 

crítica semelhante e chama à atenção para o perigo de comentários proferidos por 

professores terem influência na postura dos estudantes:  

 

Todo mundo quando fala da música na escola, fala: oh que legal! Oh 
que bom! Mas o que se espera é que seja assim, um oba oba, uma 
aula que pode ser qualquer coisa, que não tem rigor, que é o momento 
da diversão, do lazer, e isto reflete nos alunos também. Alguns colegas 
pensam assim, outros não. (APÊNDICE A - Questão 6.3. Docente 3). 

 

Outro docente trata a questão de forma jocosa mas associa a postura dos 

colegas a um preconceito relacionado à música, à arte na escola. Portanto 

comentários dessa natureza, em sua essência, estariam reiterando o posto que 

algumas disciplinas ocupam no seio da escola e sugerindo para os estudantes, de 

forma sutil, a hierarquização de disciplinas: “alguns professores perguntam para os 

alunos: o que vocês fazem? Os professores de arte fazem o que? Mas, isto é um 

preconceito milenar. A gente não se aborrece mais com isto, eu não me aborreço 

porque eu sei o que eu faço (APÊNDICE A - Questão 6.3. Docente 2). 

Esse pensamento de hierarquização de disciplinas reflete um desconhecimento 

do real papel da escola e não deveria ter lugar nos IF. As reflexões de Araújo (2012) 

advertem que a garantia de um espaço para produção de cultura no currículo escolar 

não é uma tarefa simples:  

 

A escola é concebida como espaço de produção de culturas, não 
apenas de reprodução de conteúdos, informações ou de 
competências necessárias ao mundo produtivo. Portanto, o currículo 
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escolar deve ser problematizado, pois ele é um campo de embate que 
envolve disputa e seleção do que deve ser reconhecido e/ou negado 
pela cultura escolar (ARAÚJO, 2012, p. 232-233). 

 

Por outro lado, o docente 2 destaca que muitas vezes é o estudante que atesta 

o trabalho realizado e leva aos demais professores uma opinião diferenciada sobre o 

trabalho de música: 

 

Porque os alunos saem daqui da minha aula de música e quando 
chegam lá na aula de desenho, de química, de física, eles chegam lá 
e falam: poxa as aulas do professor... tal e etc. Então todos os 
professores daqui sabem como são as minhas aulas e sou muito 
respeitado (APÊNDICE A - Questão 6.3. Docente 2). 

 

Um dos entrevistados destacou a utilização da música em outros projetos 

desvinculados das aulas de música:  

 

Além do trabalho dos professores de música existe muitos projetos de 
outras linguagens que utilizam a música. Recentemente em um 
trabalho de uma professora de português teve apresentação musical. 
Os estudantes também têm um dia na semana para se apresentarem 
publicamente. Então, aqui existe muita música (APÊNDICE A - 
Questão 6.3. Docente 1). 

 

Preconizamos que o fazer musical que é trabalhado em uma aula de música 

precisa ser diferenciado de práticas musicais livres, como esta que ocorreu como 

recurso na aula de português ou mesmo na apresentação pública dos estudantes. Na 

prática orientada por um profissional de música, cada som será pensado 

musicalmente, ou segundo Swanwick (2003, p. 58): “olhar um eficiente professor de 

música trabalhando (em vez de um ‘treinador’ ou ‘instrutor’) é observar esse forte 

senso de intenção musical”. 

O professor de música deve estar atento às questões de afinação, de técnica, 

de interpretação, de criação e recriação, de comportamento no palco, entre outras 

questões que certamente não estariam presentes quando na ausência do professor 

especialista. Assim, o destaque trazido pelo entrevistado deve ser analisado com 

muito cuidado para que de forma alguma o discurso de um professor de música reitere 

o valor do produto desvinculado do valor do processo pedagógico.   

Destaque-se outra fala do mesmo entrevistado: 
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A julgar pelos conselhos de classe, percebo assim muita importância, 
porque sou muito ouvido, não recebo críticas. Os colegas dão muita 
importância ao que o professor de música tem a falar sobre algum 
determinado aluno (APÊNDICE A - Questão 6.3. Docente 1). 

 

Em minha prática docente sempre me impressionou como os professores de 

música são ouvidos atentamente pelos colegas em reuniões de conselho de classe, 

conforme destacou o docente 1. Entretanto, considerando as outras falas destacadas, 

que refletem posturas de colegas de outras áreas fora do ambiente do conselho de 

classe, pode-se presumir que este respeito à opinião do professor de música durante 

o conselho de classe, não queira significar que se respeite exatamente o fazer 

musical. Não estariam alguns colegas se valendo do professor de música para ter uma 

compreensão mais ampla sobre os estudantes? 

Neste sentido é importante que se reflita que muitos professores ainda 

conservam práticas docentes rígidas, por vezes oriundas da sua própria maneira de 

enxergar o valor da sua disciplina ou em outros casos, da rigidez da própria escola 

que hierarquiza as disciplinas. Não raramente é a própria família que incute no 

estudante a necessidade de dedicar-se a algumas disciplinas em detrimento de 

outras. Desta forma, sobretudo nas escolas técnicas, passam a ter um leque de 

disciplinas ditas mais importantes, e alguns professores usam deste artificio para se 

apoderarem de posições mais privilegiadas e em muitos casos, tornam-se temidos 

pelos estudantes, como um reflexo da própria disciplina. Como resultado, cria-se um 

padrão de conhecimento a ser alcançado, e o estudante que não o obter, não será 

bem-sucedido na vida escolar. O sucesso do estudante depende de alcançar um 

padrão previamente determinado, questão já debatida no capítulo 3. 

Em contrapartida, a ausência de padronização dos saberes valorizada numa 

aula de música, pode tornar essa aula diametralmente oposta as demais aulas. O 

tocar juntos é um exemplo desse encontro de diferentes saberes, que reúne 

estudantes com práticas musicais diversas e com experiências em diferentes 

instrumentos. Se não, o que seria de um conjunto musical se todos fossem bons 

cantores e péssimos instrumentistas? Uma aula de percussão de baião só pode 

funcionar de forma inteligente, se for possível encontrar na mesma turma um 

estudante, ou grupo de estudantes, que se dedique no aprendizado do pandeiro, outro 
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da zabumba, outro do triângulo, etc. Neste espaço de liberdade, onde os estudantes 

são valorizados no mesmo nível de importância, fica mais fácil ter uma visão sobre 

suas potencialidades. Considerando o exposto, é comum que o professor de música 

seja um dos professores da escola que consegue ter uma percepção diferenciada do 

estudante. Esse profissional tem, portanto, um valor inestimável quando a escola quer 

traçar um perfil geral do estudante, durante o conselho de classe.  

Embora com argumentações diferentes, os depoimentos mostram que a maioria 

dos entrevistados concordou que os professores de outras áreas percebem a música 

como importante, mas não como um conhecimento fundamental para a formação do 

estudante. 

 

4.5 MODELO TÉORICO C(L)A(S)P DE KEITH SWANWICK 
 

Na análise dos dados percebeu-se a necessidade de pensar as práticas musicais 

desenvolvidas no IFBA à luz de um modelo musico-pedagógico. Uma varredura a 

respeito dos educadores musicais mais estudados e difundidos em pesquisas sobre 

o ensino de música na Educação Básica, apontou para o modelo teórico musical de 

Keith Swanwick (1979).  

No prefácio à edição em português do livro Ensinando Música Musicalmente 

(Swanwick, 2003), Alda Oliveira e Liane Hentschke referem-se ao autor como “um dos 

maiores educadores musicais da atualidade”. Swanwick tem uma vasta experiência 

como pesquisador; como professor na Universidade de Londres e Washington; como 

músico de orquestra; como regente e como conferencista em diversos países, tendo 

vindo algumas vezes ao Brasil. Das visitas ao Brasil, destaca-se sua participação no 

encontro de educadores musicais que criou a Associação Brasileira de Educação 

Musical (ABEM), em Salvador/BA, em 1991. Entretanto, consideramos de estrema 

importância para esta pesquisa a sua atuação como educador musical em escolas de 

Ensino Médio na Inglaterra (SWANWICK, 2003, p. 7 e 10).  

Em Ensinando Música Musicalmente, Swanwick (2003) destaca ter utilizado um 

plano de observação baseado no modelo C(L)A(S)P para analisar as atividades 

musicais de um projeto denominado Tower Hamlets. A referência ao modelo remete 

a uma nota de rodapé das tradutoras do livro (N.T) informando que o modelo criado 

pelo autor foi traduzido para o português por Alda Oliveira e Liane Hentschke, e 
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passou a ser conhecido no Brasil como modelo (T)EC(L)A. Consiste em cinco 

parâmetros que possam orientar o planejamento pedagógico musical e o fazer musical 

em aulas de música. Conforme explicitado na nota de rodapé “as atividades mais 

relevantes são composição, apreciação e performance/execução. As demais, cujas 

iniciais estão entre parênteses, literatura (L) e técnica (T), embora importantes, são 

secundárias” (SWANWICK, 2003, p. 70. Nota do tradutor).  

Na tradução para o português nos causa estranheza o fato da primeira letra da 

palavra não representar nenhuma das etapas ou atividades relevantes preconizadas 

pelo autor. Longe disso, técnica não pode figurar uma etapa importante do 

aprendizado musical, sobretudo quando este ocorre no ambiente da escola básica. 

Priorizar a técnica para estudantes que estariam descobrindo o universo musical, 

poderia ser motivo para afasta-los da música. Evidentemente, a tradução para 

português, não preconiza mudar a importância das etapas dada pelo autor, contudo, 

não nos parece casualidade que o autor tenha deixado o S, de Skill acquisition, 

portanto aquisição de habilidades, que representa a técnica, quase no final da palavra 

- C(L)A(S)P. Além disso o T iniciando a palavra em português pode contribuir para 

que algum professor menos atento ou mal intencionado justifique um trabalho com 

ênfase na técnica.   

A pesquisa de Cecília Cavalieri França (2002), sob a orientação do próprio 

educador Keith Swanwick, apresenta outras razões que preconizam o uso da palavra 

em sua forma original. Dentre elas, alerta que alterar a aparência gráfica pode 

comprometer a autenticidade e fundamentação da teoria, pois a forma gráfica que a 

teoria apresenta, mostra uma lógica interna. Neste sentido, há uma filosofia, uma 

hierarquização de valores embutidas na palavra. Assim, composição, apreciação e 

performance, respectivamente C A e P, estão distribuídos simetricamente na palavra 

C(L)A(S)P porque representam os pilares do fazer musical. Para defender este 

argumento os autores ressaltam que além de Swanwick, pedagogos ingleses como 

John Payter e George Self consideram composição o fundamento primordial da 

educação musical, o que pode ser observado nos programas de educação musical 

das escolas. Significa dizer que há razões históricas para que composição seja 

representada no início da palavra, conforme o original – C(L)A(S)P. Destacam ainda 

os autores que, ao se considerar o vernáculo, C(L)A(S)P não seria classificada como 
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uma expressão complexa, também o seu uso não causaria estranheza, portanto não 

seria este um motivo que justificasse sua tradução (FRANÇA e SWANWICK, 2002, p. 

18 e 19). 

Considerando os argumentos apresentados, a análise do fazer musical do IFBA 

toma como parâmetro a palavra C(L)A(S)P, e não (T)EC(L)A, na expectativa de 

preservar a concepção original da teoria apresentada por Swanwick em A Basis for 

Music Education (1979). Para uma compreensão mais exata do significado de cada 

um dos elementos constantes da teoria, reproduzimos, no Quadro 9, o quadro 

proposto pelo autor. 

 

Quadro 9 – Detalhamento do significado de cada letra no modelo C(L)A(S)P de Keith 
Swanwick 

 

C Composition Formulating a musical idea, making a musical object 

(L) Literature studies The literature of and the literature about music 

A Audition Responsive listening as (though not necessarily in) an audience 

(S) Skill acquisition Aural, instrumental, notational 

P Performance Communicating  music as a ‘presence’ 

Fonte: SWANWICK, 1979, p. 45 

 

Swanwick (1979) destaca que os cinco parâmetros, embora relevantes, não 

possuem a mesma importância para a experiência musical, “três dos quais 

relacionando-nos diretamente com a música e os outros dois tendo papéis de suporte 

e capacitação”18 (SWANWICK, 1979 p. 45 – tradução do pesquisador19). Segundo 

França e Swanwick (2002, p. 17): 

 

Swanwick enfatiza a centralidade da experiência musical ativa através 
das atividades de composição - C -, apreciação - A - e performance – 
P. [...] Conhecimento teórico e notacional, informação sobre música e 
músicos e habilidades são meios para informar (L) e viabilizar (S) as 
atividades centrais, mas podem facilmente (e perigosamente) 
substituir a experiência musical ativa. 

                                                           
18 Three of them directly relating us to music and two more having supporting and enabling roles. 

(SWANWICK, 1979, p. 45). 
19 A Basis for Music Education não foi traduzido para o português, portanto todas as citações desta 

obra (1979) foram traduzidas pelo pesquisador, informação que não será repetida no decorrer deste 
trabalho. 
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As letras que representam estudos de literatura e aquisição de habilidades, 

consideradas etapas de apoio, são identificadas pelo autor com parênteses, portanto 

L e S, respectivamente Literature studies e Skill acquisition. Dentre as atividades 

incluídas nestas duas etapas de apoio, o autor destaca: lidar com problemas técnicos 

de um instrumentista, conseguir que o coral cante as notas certas e com equilíbrio 

harmônico, aprender usar um sintetizador, gerar e estender o alcance de possíveis 

sons produzidos através de um gravador, analisar uma obra musical e receber 

informações sobre um compositor, período ou técnicas de composição envolvidas. 

Sobre essas duas etapas de apoio, sentencia o autor:  

 

Nenhuma delas é fundamental para a experiência musical, embora 
algumas vezes elas possam ajudar a realizar uma melhor composição, 
audição ou execução. As coisas dão errado em educação musical 
quando elas tornam-se fins e não apenas meios20 (SWANWICK, 1979, 
p. 45). 

 

Descreveremos, a seguir, uma síntese de cada uma das cinco etapas e o que 

representam no processo de ensino-aprendizagem em educação musical.   

C (Composition/Composição) significa a formulação de ideias, a construção de 

um objeto musical, o que inclui a improvisação, a partir de uma ideia pré-existente. Ou 

seja, não se preconiza que seja realizado, com estudantes, um trabalho de criação 

nos moldes de uma composição acadêmica. Está em questão, de acordo com 

Swanwick (1979, p. 43), a construção do fazer musical e a elaboração de ideias 

musicais: 

 

Qualquer que seja a forma que possa assumir, o valor primordial da 
composição na educação musical não reside na possibilidade de se 
produzir mais compositores, porém no discernimento que pode ser 
obtido através do relacionamento com a música de uma maneira direta 
e específica.21 

 

                                                           
20 None of these things are central to the experience of music, though sometimes they may help to bring 

about better composition, audition or performance. Things go wrong in music education when they 
become ends and not mere means (SWANWICK, 1979, p. 45).  

21 Whatever form it may take, the prime value of composition in music education is not that we may 
produce more composers, but in the insight that may be gained by relating to music in this particular 
and very direct manner (SWANWICK, 1979, p. 43). 
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L (Literature studies/Estudos de literatura) aborda a necessidade de 

compartilhamento de informações sobre música. Segundo Swanwick (2003, p. 71) tais 

informações são disseminadas em contextos de atividade práticas e compreendem 

“definições de termos musicais e sinais e itens de notação como tonalidade, clave, 

pauta e dinâmica”. França e Swanwick (2002, p. 17) traduzem Literature studies como 

“estudos acadêmicos”. 

A (Audition/Apreciação musical) refere-se à importância de se ouvir atentamente 

para o aprendizado musical. Não se preconiza que esta escuta se limite a audição de 

concertos, por exemplo, embora seja um momento enriquecedor. Dentre inúmeras 

possibilidades, ouvir uma execução do professor e/ou dos colegas contribui para 

construção de saberes. Na análise do projeto Tower Hamlets o autor destaca: 

  

Havia a demonstração de uma nova peça pelo professor e uma 
performance ocasional de um aluno (ou de um pequeno grupo de 
alunos) para o resto da sala, além do estímulo para uma audição mais 
crítica e analítica, por meio da performance de uma peça, com cada 
um tocando uma linha (SWANWICK, 2003, p. 71). 

 

S (Skill acquisition/Aquisição de técnica) diz respeito à importância da 

preparação para o domínio correto de um instrumento, voz, corpo ou mesmo o 

domínio correto de notação musical. Inclui, ainda, o controle emocional adequado para 

a relação harmoniosa do corpo com o instrumento. França e Swanwick (2002, p. 17) 

identificam esta etapa como “aquisição de habilidades”.  

P (Performance) é o fazer prático, é tocar em grupo ou individualmente, é 

comunicar música presencialmente. Cada apresentação durante o processo deve ser 

valorizada, não limitando a performance a apresentações finais, a concertos, a shows.  

Salientam França e Swanwick (2002, p. 18): 

 

O Modelo C(L)A(S)P não é um método de educação musical, nem um 
inventário de práticas pedagógicas. O Modelo carrega uma visão 
filosófica sobre a educação musical, enfatizando o que é central e o 
que é periférico (embora necessário) para o desenvolvimento musical 
dos alunos. 

 

Embora atribua valores à Composição, à Apreciação e à Performance, 

estabelecendo uma hierarquia das atividades dentro do modelo, Swanwick enfatiza a 
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importância dessas etapas serem amparadas e se valerem das outras duas: 

informações sobre música e aquisição de habilidades. Portanto, para o autor, os cinco 

parâmetros devem se relacionar de forma equilibrada e apontar para diversas 

possibilidades na construção do currículo (SWANWICK, 1979, p. 46).  

Sobre este equilíbrio, recomenda que as modalidades não precisam, 

necessariamente, ser trabalhadas em todas as aulas, que não devem ser estanques 

e que o tempo de cada uma não precisa ser equitativo. Uma atividade deve surgir em 

consequência natural de outra, proporcionando aos estudantes experiências inter-

relacionadas (FRANÇA e SWANWICK, 2002, p. 17). 

 

4.6 PANORAMA DA PRÁTICA MUSICAL DESENVOLVIDA NO IFBA À LUZ DO 

MODELO TÉORICO C(L)A(S)P DE KEITH SWANWICK 

 

A análise a seguir visa pensar aspectos do fazer musical desenvolvido no IFBA 

à luz do modelo de educação musical escolhido. Durante a pesquisa de campo foi 

solicitado aos docentes que descrevessem como ocorria uma típica aula de música 

inserida no componente curricular Arte, que informassem quais eram os conteúdos 

trabalhados e que fornecessem dados sobre os projetos de extensão existentes. Nas 

entrevistas com os egressos, fiou evidenciada a importância das atividades musicais 

inseridas nos projetos de extensão, que visavam ampliar o leque de opções para que 

os estudantes se envolvessem com a prática musical. Portanto, esta análise, tendo 

como base os dados registrados nas informações fornecidas pelos entrevistados, 

discute tanto as atividades musicais desenvolvidas nas aulas obrigatórias para o 1º 

ano do Ensino Integrado como as desenvolvidas nos projetos de extensão. 

De partida, importante registrar que dois dos docentes entrevistados 

mencionaram organizar suas práticas pedagógicas tendo como referência o modelo 

de Swanwick:   

 

Geralmente a gente tem uma parte de apreciação musical. Mais ou 

menos no modelo TECLA: apreciação, execução, história da música, 

geralmente, não muito, e um momento de teoria musical (que também 

é muito pouco). A gente foca mais na área de apreciação musical e de 

execução (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 4). 
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O objetivo principal da ementa para esse trabalho em dois meses, tem 
raízes ou fundamentação teórica em Swanwick, Schafer, Orff, alguns 
dos nossos filósofos/educadores musicais que, em suma, seria levar 
os estudantes a não somente ouvir música, pois os estudantes ouvem 
muito música. Eles têm mais repertório do que eu por conta do acesso 
que hoje é infinitamente maior do que em outras épocas. No entanto, 
eles ouvem letras. Os sons ficam num segundo plano, bem pequeno. 
Eles não têm o hábito de ouvir os sons pelos sons, o fenômeno sonoro, 
o aspecto inerente do som (APÊNDICE A - Questão 4.3. Docente 1). 

 

Na primeira narrativa, observa-se a ausência de composição e estudos técnicos 

ou aquisição de habilidades. Logo, embora haja menções ao modelo teórico, 

compreende-se que o seu uso não tenha ocorrido de forma sistemática, o que é 

compatível com a proposta de Swanwick, que não preconiza que todas as etapas 

sejam trabalhadas ao mesmo tempo. A segunda narrativa, em conformidade com o 

modelo teórico, aponta uma preocupação do docente com a escuta dos estudantes, 

na perspectiva de contribuir para que estes desenvolvam o ouvir atento aos sons 

musicais.    

A menção ao modelo músico-pedagógico de Swanwick por parte dos dois 

docentes entrevistados ratificou a decisão de utilizá-lo como modelo de referência. 

Além disso, a análise das entrevistas identificou que algumas etapas do processo de 

educação musical preconizadas por Swanwick estavam presentes na prática 

pedagógica dos docentes do IFBA. Sobre o modelo, o autor esclarece: 

“Fundamentalmente, o C(L)A(S)P é somente uma formulação teórica do que acontece 

em incontáveis exemplos de bom ensino de música e do que está faltando de prática 

profissional em educação musical” (SWANWICK, 1979, p. 50).22 

Embora Keith Swanwick aponte a possibilidade de usar o seu modelo teórico 

musical para detectar ausência de determinadas etapas no processo de educação 

musical, este modelo não foi incorporado ao referencial teórico da pesquisa com este 

propósito, mas sim porque ele nos fornece uma perspectiva ampla de organização do 

processo de ensino e aprendizagem em música. Avaliamos que o modelo C(L)A(S)P 

seria o mais adequado para analisar a prática pedagógica musical desenvolvida no 

IFBA. Desta forma, ele é aqui utilizado como instrumento de análise e não como um 

                                                           
22 Fundamentally C(L)A(S)P is only a theoretical formulation of what happens in countless instances of 

good music teaching and of what is missing from much bad professional practice in music education.  
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objetivo a ser alcançado. Logo, a análise deverá contribuir para se repensar o lugar 

que a educação musical ocupa no Instituto e o seu papel na trajetória dos estudantes 

por ela atendidos.  

O estudo a seguir toma como referência as cinco etapas do processo de 

educação musical estabelecidas no modelo do educador inglês, em sua forma original, 

C(L)A(S)P, para diagnosticar e analisar a práxis musical desenvolvida no IFBA. 

  

4.6.1 Composition / Composição 
 

Perguntamos a um dos professores entrevistados: você faz algum experimento 

com composição em suas aulas com os estudantes do 1º ano do Ensino Integrado? 

Observe sua resposta: “Ainda não tive essa ousadia de fazer experimentos com 

turmas de ensino médio. Já tive inquietações e provocações, mas ainda estou 

experimentando muita coisa e não tive a ousadia de fazer” (APÊNDICE A - Questão 

4.4. Docente 3). Em outro momento da entrevista, o mesmo docente, ao descrever o 

dia a dia de seu trabalho, declara:  

 

Trabalhamos também com alguns recursos de percussão corporal, 
montando alguns trechos musicais com percussão corporal e com voz 
para a gente trabalhar essas dimensões do som e relacionar o som 
enquanto elemento de trabalho do músico e como o som é essa 
matéria prima que é manipulada, transformada, concebida e 
imaginada para se fazer um trabalho criativo que se torna música 
(APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 3). 

 

De acordo com o nosso modelo teórico de referência, a montagem de trechos 

musicais com os estudantes pode ser interpretada como trabalho com composição, 

pois, para Swanwick (1979, p. 43), “[...] composição é o ato de fazer um objeto musical, 

reunindo material sonoro de forma expressiva”23 Ao utilizar percussão corporal e voz 

para montar trechos musicais, o docente estaria oportunizando aos estudantes a 

manipulação de materiais sonoros de forma criativa e inventiva, configurando-se 

experimentos composicionais. Não obstante a declaração do docente, de que ainda 

                                                           
23 Composition is the act of making a musical object by assembling sound materials in an expressive 

way (SWANWICK, 1979, p. 43). 
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não teria ousado fazer experimentos com composição em suas aulas, entendemos 

que este recurso estaria sendo usado de forma intuitiva. 

Meses depois da entrevista, em um encontro informal com esse docente, ele 

informou que, sentindo-se provocado com a pergunta do pesquisador, resolveu fazer 

experimentos de composição com os estudantes e que tal prática estaria gerando 

bons resultados. Com o fim da pesquisa, não houve tempo hábil para verificar tais 

resultados. 

Ao descrever o seu trabalho, que parte do repertório que os estudantes trazem 

e de uma escuta apreciativa que analisa a forma musical empregada e os 

instrumentos envolvidos, o docente 1 anuncia seus experimentos em composição 

“Tento mostrar um leque e no final eles fazem uma música, ou um trecho sonoro 

musical, para trabalhar tudo isto na prática” (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 1). 

Esse trabalho descrito pelo docente 1 guarda similaridades com os exercícios de 

composição desenvolvidos pelo pesquisador em suas aulas, no campus Vitória da 

Conquista: os instrumentos de percussão eram trabalhados em naipes, formando 

grupos, com combinações apropriadas para execução de alguns gêneros de música 

brasileira, a exemplo de baião e samba. Depois de várias experimentações 

explorando os timbres dos instrumentos e os diferentes andamentos, a turma, com 

aproximadamente quarenta estudantes, se organizava em pequenos grupos de cinco 

ou seis estudantes, sendo necessário ter pelo menos um representante de cada naipe 

de instrumento em todos os grupos. O trabalho final era a execução de um trecho 

musical, criado ou improvisado pelos estudantes, utilizando os instrumentos 

trabalhados e em conformidade com os gêneros musicais estudados. 

O trabalho realizado nos três campi até aqui analisados configura-se como 

atividade de composição, de acordo com a definição de Swanwick (1979): “Sob este 

título estão incluídas todas as formas de invenção musical, e não meramente obras 

que são escritas em qualquer forma de notação. A improvisação é, afinal, uma forma 

de composição sem a carga ou as possibilidades de notação”24 (SWANWICK, 1979, 

p. 43). 

 

                                                           
24 Under this heading is included all forms of musical invention, not merely Works that are written down 

in any form of notation. Improvisation is, after all, a form of composition without the burden or the 
possibilities of notation (SWANWICK, 1979, p 43). 
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4.6.2 Literature Studies / Estudos de Literatura 
 

De acordo com o modelo C(L)A(S)P, a noção de estudos de literatura inclui “não 

somente o estudo contemporâneo e histórico da literatura de música através de 

partituras e execuções, mas também a crítica musical e a literatura sobre música, 

histórica e musicológica”25 (SWANWICK, 1979, p. 45). Nas práticas pedagógicas dos 

professores de música do IFBA, observa-se que os estudos de literatura (Literature 

Studies) se fazem presente de forma significativa. 

O docente 1 informa que, comumente, destina uma ou duas aulas aos estudo 

teórico dos instrumentos musicais; que contempla no seu programa outras aulas 

teóricas inseridas no bloco de parâmetros sonoros; que uma parte do tempo é 

dedicado para que os estudantes apresentem seminários sobre gêneros e 

compositores da música popular brasileira; e, ainda, que uma parte das aulas é 

guardada para apresentar a notação musical tradicional: 

 

Uma ou duas aulas sobre instrumentos musicais: classificação dos 
instrumentos, produção sonora. Outro bloco de parâmetros sonoros: 
mapa sonoro, criação de representações escritas de sons, para que 
eles entendam que a partitura é uma convenção, na tentativa de 
diminuir a distância daquela música mais elitizada, de uma cultura 
euro-ocidental, para questões do cotidiano. Permito que, através de 
seminários resultantes de pesquisa, eles apresentem um mundo 
deles, tendo por exemplo, seminário sobre legião urbana, seminário 
sobre música nas trilhas sonoras. Assim, dentro do que eles gostam, 
eles podem escolher e apresentar seminários. Eu mostro a escrita 
musical convencional para eles saberem que existe muito 
conhecimento que nos é negado, que não é algo comum na escola e 

que deveria ser comum (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 1). 
 

No que refere à quantidade de aulas destinadas ao estudo de literatura, o 

docente 2 informa que dedica três aulas para história da música e, na sequência, 

reserva algumas aulas para a teoria musical:  

 

Eu abordo primeiramente a questão da música na idade média. Faço 
eles retrocederem pra saber como foi essa conquista pra chegar até a 
nossa polifonia. Uma visão histórica, [...] para mostrar a eles o que foi 
a monodia e que a música era voltada essencialmente para o serviço 

                                                           
25 Not only the contemporary and historical study of the literature of music itself through scores and 

performances but also musical criticism and the literature on music, historical and musicological 
(SWANWICK, 1979, p. 45). 
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católico romano e que naquela época a música era eminentemente 
vocal. Então qualquer aluno meu vai saber o que é um Kirye, Glória, 
Credo, Sanctus... e alguns compositores daquela época, mostrando e 
fazendo uma relação/analogia entre os compositores/instrumentos 
daquela época e os compositores/instrumentos de hoje. Pois bem, 
faço uma cronologia, idade média, Ars Antigua, Ars Nova, e vou 
posicionando os compositores e a música, etc. E aí chego na 
renascença, na alta renascença. [...] O renascimento é o renascer das 
artes. [...] Palestrina, por exemplo, escrevera 28 Ave Marias. Então eu 
vou mostrando tudo isto a eles. São aulas de educação musical 
mesmo. E chego ao Classicismo [...] mas antes do classicismo a gente 
passa pelo barroco e tal, e mostro a música de Bach e, claro, peço a 
eles que pesquisem. [...]. Dou uma parada para entrar no romantismo 
já com Beethoven e outros compositores. E isto dura praticamente 3 
aulas, e a partir daí eu já começo inserir o modelo diatônico, na 
perspectiva de você compreender a música através da simbologia da 
música, que é a parte teórica. Eles querem tocar um pagode, querem 
cantar. Então eu ensino a parte teórica fundamental, muito restrita 
mesmo, mostrando valores, duração de notas etc. e contextualizando 
sempre. Não mostro essa coisa isolada não, puramente teórica não, 
porque aí você assusta (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 2. Grifo 
Nosso). 
 

Em um dado momento da narrativa, ao tratar do ensino de notação musical, o 

docente 2 acrescenta: “contextualizando sempre. Não mostro essa coisa isolada não, 

puramente teórica não”. Não obstante essa afirmação, trata-se de um trabalho 

eminentemente teórico, com conteúdo específico de História da Música. Portanto, 

causou-nos estranheza a observação do docente 2, de que tais aulas eram 

propriamente aulas de educação musical: “São aulas de educação musical mesmo” 

Seria o entendimento do docente de que aulas de educação musical deveriam estar 

centradas em estudos de literatura? Esta compreensão não se coadunaria com o que 

propõe o modelo teórico de Swanwick, para quem “[...] existe, sem dúvida, um lugar 

para estudos musicológicos de um tipo histórico desenvolvidos pelo seu próprio valor, 

porém assim estamos envolvidos na disciplina de estudos históricos, não em 

música”26 (SWANWICK, 1979, p. 45). 

No campus onde ocorrem as situações narradas pelos docentes 1 e 2, é 

reservada apenas uma unidade acadêmica para cada linguagem artística. As aulas 

de música, portanto, se desenvolvem em apenas oito a doze encontros por ano. Por 

                                                           
26 There is, no doubt, a place for musicological studies of an historical kind undertaken for their own 

sake, but if so we are involved in the discipline of historical study, not music (SWANWICK, 1979, p. 
45). 
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estes cálculos, nos parece que pelo menos metade do tempo destinado às aulas de 

música foi aplicado em estudos de literatura. 

A narrativa a seguir aborda os conteúdos abordados um dos campi onde o 

ensino de música é ministrado em todas as aulas destinadas ao componente curricular 

Arte durante um ano letivo. Conforme se pode entrevê na narrativa do Docente 3, são 

contemplados, nos estudos de literatura, conceito de arte, estudos de parâmetros do 

som, formas musicais, instrumentos e conjuntos musicais: 

 

Introdução sobre a discussão do que é arte e como a música se insere 
na questão das artes. Ai neste período eu faço leitura de textos, e 
mostro alguns exemplos apenas ilustrativos de outras artes, nada 
muito profundo, só pra criar um contraste mesmo. Então a gente lê 
texto, vê exemplos artísticos. 
Ai a gente trabalhou com a questão das propriedades do som, noção 
de timbre, altura, duração e intensidade. 
No terceiro bimestre a gente vai trabalhar com outras noções, além do 
som. A gente trabalha com música, que é a noção de melodia, 
harmonia, ritmo, textura e música, alguns elementos musicais, forma 
e música. 
Costumo dar uma ênfase grande durante o estudo de timbres, pra 
gente pesquisar muitos instrumentos musicais, pra conhecer os 
instrumentos de orquestra, os instrumentos que são utilizados em 
grupos populares, instrumentos típicos de culturas africanas, 
instrumentos de culturas árabes, instrumentos orientais, da cultura 
chinesa, japonesa, pra gente entender como funcionam estes 
instrumentos. Alguns grupos de estudantes puderam aprofundar na 
pesquisa entendendo o que são instrumentos aerofônicos, 
cordofônicos, este tipo de coisas (APÊNDICE A - Questão 4.2. 
Docente 3). 

 

Já a narrativa do docente 4 evidencia que, entre outros conteúdos, uma parte 

dos estudos de literatura é dedicada ao estudo com notação musical, identificado pelo 

docente como rudimentos de leitura musical. 

 

Nós temos um tema por unidade que é, por exemplo, música indígena, 

música europeia, música africana e por último, música brasileira. 

Geralmente eu trabalho os rudimentos de leitura musical, pauta de 10 

linhas na parte de teoria. Em teoria: figuras musicais, compasso 

simples, intervalos, escala maior e escala menor, modo maior e modo 

menor. Em história da música a gente trabalha: música instrumental 

indígena, música instrumental africana, repertório (APÊNDICE A - 

Questão 4.3. Docente 4). 
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Os docentes 3 e 4 não fornecem um quadro exato da distribuição das atividades 

musicais no quantitativo de aulas disponíveis ao longo do ano. Assim, não fica claro 

quanto tempo ou quantas aulas foram dedicadas aos estudos de literatura.  

Dada a amplitude e diversidade de conteúdos sobre música, preconizamos que 

a notação musical tradicional deve ser trabalhada preferencialmente com estudantes 

que estejam interessados em ampliar os conhecimentos musicais e que estejam 

interessados na leitura de partitura para aprofundar conhecimento em algum 

instrumento, canto ou composição. Por esta razão, entendemos como correta a 

alternativa utilizada pelo docente 3, de fornecer apenas informações preliminares nas 

turmas regulares e incentivar os estudantes interessados a procurar cursos de 

extensão específicos para leitura e escrita musical: “Não é um trabalho de notação, 

mas acabo informando como funciona a partitura, etc. Assim, alguns alunos ficam 

curiosos e procuram os cursos de extensão pra ver isto” (APÊNDICE A - Questão 4.3. 

Docente 3).  

Entretanto, independentemente desse trabalho acontecer na sala de aula do 

Ensino Integrado ou nos cursos de extensão, merece destaque uma outra narrativa 

do Docente 3, que nos fornece um rico argumento favorável ao trabalho com notação 

musical no âmbito da Educação Básica: 

 

Eu acho notação muito importante. A nossa tradição é uma tradição 

consolidada do ponto de vista da tradição escrita. E a escola 

representa isto e muitas vezes é até opressora com isto. Mas, por 

outro lado, a partitura é uma tecnologia muito específica e muitas 

vezes a gente não se dá conta disso. É uma notação de tempo e de 

altura que foi desenvolvida em poucas culturas no mundo. 

Normalmente alguns antropólogos fazem pesquisa e buscam 

similaridades, equivalências, e o tipo de profundidade que a partitura 

representa na cultura ocidental em outras não teve. Não estou 

querendo dizer com isto que a música daqui é mais avançada ou 

menos avançada. Não se trata disso, se trata apenas do 

desenvolvimento de uma tecnologia, que é uma ferramenta que a 

gente tem pra trabalhar. Então é interessante que se tenha este 

conhecimento (APÊNDICE A - Questão 4.3. Docente 3). 

 

No campus Vitória da Conquista o estudo de literatura presente no ensino de 

música compreende conteúdos sobre som e silêncio, história da música brasileira, 

organologia e o agrupamento dos instrumentos em famílias, bem como notação 
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musical não tradicional/convencional. Na mesma linha de trabalho observado na 

narrativa do Docente 3, os estudantes são estimulados, durante as aulas do Ensino 

Integrado, a procurar atividades musicais oferecidas como projetos de extensão, caso 

desejem uma experiência mais significativa e prolongada com a leitura musical 

tradicional. 

Sobre a notação musical não convencional adotada no IFBA Conquista, 

denominada pelos estudantes como linguagem dos quadradinhos, foi um sistema 

desenvolvido, há aproximadamente vinte anos, por Maria Lúcia Tavares da Silva 

Campos, professora no Colégio Pedro II, Rio de Janeiro. Criada especialmente para 

estudantes da 4ª série (atual 5º ano do Ensino Fundamental), a notação foi construída 

após diversas experimentações de criação musical que tinham (a) como elementos 

representativos de sons os próprios corpos das crianças, que dependendo da postura, 

representavam sons longos ou curtos; (b) como elementos representativos de silêncio, 

usavam-se as cadeiras da sala de aula em pé ou deitadas, dependendo do tamanho 

do silêncio que queriam codificar. Sob a regência da professora Campos, as crianças 

se organizavam uma ao lado da outra ou entre as cadeiras, em resposta aos sons que 

escutavam. Em sistema de rodízio, as crianças iam experimentando a liderança do 

grupo, assumindo o papel de regente. As primeiras grafias da notação surgiram, 

então, em decorrência dessa experiência viva, prática. Muitas adaptações foram 

realizadas pela autora para que a notação fosse usada também com estudantes da 

5ª à 8ª série. Posteriormente, outras adaptações foram propostas pelo pesquisador, 

enquanto professor do Ensino Integrado no IFBA campus Vitória da Conquista, com o 

objetivo de adaptar essa notação ao universo dos adolescentes, que apresentam um 

perfil diferenciado de compreensão e crítica.  

A notação musical não tradicional/convencional, uma forma de registro, foi 

adotada para evitar que se dediquem muitas aulas à compreensão inicial sobre a 

notação, como ocorre no ensino de notação musical tradicional. Na linguagem dos 

quadradinhos, em apenas um encontro se consegue obter uma compreensão sobre o 

caminho que a notação seguirá e, dessa forma, o estudante pode desenvolver uma 

maneira rápida de registrar sua compreensão sobre o fenômeno sonoro, sobretudo 

seus parâmetros de duração, altura e intensidade. A seguir, alguns exemplo da forma 



143 
 

como a linguagem é trabalhada no Ensino Integrado do IFBA campus Vitória da 

Conquista. 

Em geral, uma sequência rítmica apresenta sons de diferentes tamanhos, 

embora não seja raro encontrar melodias com sons do mesmo tamanho. Em qualquer 

um dos casos, a criação de uma sequência rítmica é estabelecida quando se organiza 

ou se define o tamanho de cada som.  

) representa som. Logo, quatro quadradinhos seguidos 

representam, numa primeira análise, uma sequência de quatro sons. 

Acima dos quadradinhos organizam-se a quantidade de sons para cada tempo. 

Um traço vertical sobre o quadradinho representa um som do tamanho do tempo 

(pulso); dois traços verticais agrupados por um traço horizontal indicam que serão 

executados dois sons do mesmo tamanho, dentro de um tempo; quatro traços verticais 

agrupados por dois traços horizontais indicam que serão executados quatro sons do 

mesmo tamanho dentro de um tempo. 

No exemplo 1 executa-se: um som no 1º tempo, dois sons no 2º tempo, um som 

no 3º tempo, quatro sons no 4º tempo e um som no 5º tempo.  

 

         

Dentro dos quadradinhos indica-se a altura do som com as letras G para um som 

grave, A para um som agudo e M para um som médio (ou seja, localizado entre a 

região grave e a região aguda). As alturas do som são trabalhadas, nesta linguagem, 

em blocos sonoros, que representam clusters. Para isto pode-se usar diferentes tipos 

de palmas, vozes, instrumentos diversos ou explorar as regiões extremas de um 

mesmo instrumento:  
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O X mostra o aparecimento de um silêncio, uma pausa. A indicação do tamanho 

do tempo sobre o quadrado, permanece válida, estabelecendo, assim, o tamanho do 

silêncio (pausa) e não mais do som: 

 

   

Quando se quer um som com duração maior que o tamanho do tempo, utiliza-se 

uma ligadura acima dos traços verticais unindo o som de um tempo ao tempo seguinte. 

O exemplo 4 mostra a sequência que seria executada: um som de 1 tempo, um som 

de 2 tempos, um som de 1 tempo, um som de 3 tempos, um som de 4 tempos e um 

som de 1 tempo. Logo, a sequência apresentada tem doze tempos e apenas seis 

sons.  

 

 

A dinâmica, que representa a intensidade do som, é estabelecida com a 

apresentação de símbolos abaixo dos quadradinhos: 

 

 

Caso o estudante decida, posteriormente, ou em paralelo às aulas do Ensino 

Integrado, estudar música pelo viés da notação musical tradicional/convencional, nos 

projetos de extensão oferecidos pela instituição ou mesmo fora do ambiente escolar, 

apenas as imagens iniciais da notação não tradicional, os quadradinhos que 

substituem as figuras de som tradicionais, deixariam de ser utilizadas. 

O modelo teórico-musical de Swanwick alerta para que as aulas não fiquem 

concentradas nas atividades periféricas, sobretudo nos estudos de literatura, sob pena 

de se perder o foco do fazer musical (SWANWICK, 1979, p. 45). As narrativas até aqui 
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apresentadas sobre os estudos de literatura favorecem uma reflexão cuidadosa, 

sobretudo no que se refere a distribuição das atividades ao longo dos encontros, pois 

a passagem pelo IFBA deve proporcionar aos estudantes experiências musicais 

significativas. Neste sentido, Swanwick (1979, p. 45) é taxativo: “O conhecimento de 

história da música, estilo e técnica composicional é somente útil para a experiência 

musical se informa compositores, ouvintes e executantes.”27 

 

4.6.3 Audition / Apreciação Musical 
 

Antes de discorrer sobre apreciação musical, Swanwick (1979) aborda a 

importância de ouvir, o que, segundo ele, deveria estar em primeiro lugar nas 

prioridades do fazer musical: 

 

Não apenas escutar uma gravação ou assistir a qualquer pessoa 
numa performance. Tocar uma escala uniformemente, decidir por um 
timbre em um dado momento na composição, ensaiar e praticar uma 
peça, improvisar, afinar um instrumento; tudo isto envolve o ouvir28 
(SWANWICK, 1979, p .43). 

 

A apreciação musical, para o autor, é semelhante a um estado de contemplação. 

Mas não se trata, especificamente, de ouvir refinadamente numa sala de concertos. 

Ouvir uma banda de música na rua ou uma música tocada numa discoteca ou no rádio 

e parar concentradamente nessa audição, excluindo tudo ao seu redor, tudo isso 

contribui para que o indivíduo venha a tornar-se um ouvinte envolvido. Esta forma de 

ouvir é conceituada pelo autor como experiência principalmente estética. Usando uma 

outra expressão, o autor sintetiza: “apreciação significa assistir a uma apresentação 

musical como um ouvinte atento” (SWANWICK, 1979, p 43).29 

                                                           
27 Knowledge of music history, style and compositional technique is only useful to musical experience if 

it informs composers, auditors and performers (SWANWICK, 1979, p. 45). 
28 Not just hearing a record or attending to someone else in performance. Playing a scale evenly, 

deciding on a particular timbre for a moment in time in a composition, rehearsing and practising a 
piece, improvising, tuning an instrument; they all involve listening (SWANWICK, 1979, p 43). 

29 Audition, however, means attending to the presentation of music as an audience (SWANWICK, 1979, 
p 43). A palavra usada pelo autor para referir-se ao ouvinte atento é traduzida para o português como 
auditor, que, segundo o dicionário Aurélio (1986, p. 199), significa aquele que ouve, ouvidor. No 
dicionário Priberam, o vocábulo também significa ouvinte (Cf. <https://www.priberam.pt/dlpo/auditor). 
Dado o uso corrente da palavra em português relacionada ao cargo de auditor, ligado a outros setores 
de atividades, optamos por usar a expressão ouvinte envolvido, pois entendemos que remete a um 
ouvir mais participativo do que a expressão ouvinte atento. 
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Nas informações fornecidas pelos docentes entrevistados a respeito de suas 

próprias práticas de ensino da música, bem como nas informações dos estudantes 

egressos, registramos diversas ações que, segundo o modelo teórico musical de 

referência, evidenciam a existência da prática de apreciação musical nas atividades 

musicais desenvolvidas no IFBA. 

Uma narrativa do docente 1 evidencia que há, em suas aulas, um tempo 

destinado à apreciação musical, com foco na identificação do timbre dos instrumentos, 

o que estaria em plena conexão com o que preconiza o modelo de Swanwick: “uma 

ou duas aulas sobre instrumentos musicais: classificação dos instrumentos, produção 

sonora, timbre, apreciação musical através de vídeos” (APÊNDICE A - Questão 4.2. 

Docente 1). Outra narrativa do mesmo docente mostra que, embora ele procure 

apontar nas ações desenvolvidas, que há um trabalho de apreciação, não é possível 

identificar aproximações dessas ações com o que propõe o modelo C(L)A(S)P. Pelo 

contrário, em Ensinando música musicalmente, Swanwick (2003, p. 57) esclarece: 

 

Podemos escolher como e quando nos envolver com música, e todos 
nós podemos usar a música para diferentes propósitos, inclusive como 
fundo para outros acontecimentos, para abrilhantar eventos sociais e 
para reforço de grupos afins. Entretanto, a educação musical é um 
caso à parte, especialmente quando é estatutária ou vai fazer parte da 
vida escolar de cada um. 

 

 Neste sentido, a prática, desenvolvida pelo Docente 1, de “adivinhar o nome do 

filme a partir da trilha sonora” estaria mais adequada com a ludicidade:  

 

Na aula de hoje, sobre trilha sonora, eu pedi ao grupo que fizesse uma 
interação com os demais colegas da turma. Então eles trouxeram 
várias trilhas sonoras e colocavam para a gente adivinhar o nome do 
filme. Esse é um trabalho de apreciação (APÊNDICE A - Questão 4.2. 
Docente 1). 

 

O docente 2 atrela análise estrutural à leitura musical tradicional. Sua fala, 

apresentada a seguir, sugere que a forma como ele apresentava as gravações para 

os estudantes correspondia ao oposto do que Swanwick chama de ouvir com 

experiência principalmente estética: 
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Pra você ter uma ideia eu falo até de Léonin e Pérotin e mostro a 
música deles, passo pra eles ouvirem até chegar no baião de Luiz 
Gonzaga. [...] Mostro gravações. E claro que não vou na essência da 
análise estrutural, não compete porque eles ainda não sabem notas. 
(APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 2). 

 

O diálogo a seguir, entre o pesquisador e o docente 2, foi provocado na 

perspectiva de identificar se a prática apresentada era apreciação ou se, de fato, os 

estudantes estariam fazendo experimentos reais com os instrumentos de sopro: 

 

Entrevistado: Eu mostro pra eles todos os instrumentos básicos de 
orquestra de metais. 
Pesquisador: Mostra como? Vídeos? 
Entrevistado: Eu tenho muitos instrumentos aqui. 
Pesquisador: Eles têm acesso aos instrumentos? Eles chegam a 
manusear estes instrumentos? 
Entrevistado: Chegam a manusear teclado, violão, instrumentos 
percussivos vários e alguns instrumentos de sopro que eu mostro a 
eles: a trompa, o trompete, o trombone. E, por outro lado, eu invisto 
muito nos vídeos. Os vídeos são muito esclarecedores hoje. Nós 
temos uma fonte muito rica, de orquestra, tudo isto (APÊNDICE A - 
Questão 4.4. Docente 2). 

 

Ao se referir à experiência dos estudantes com os instrumentos de sopro, o 

entrevistado utiliza o verbo mostrar, enquanto, ao mencionar teclado, violão e 

percussão, usa o verbo manusear. O cruzamento de dados mostrou que, em outro 

momento da entrevista, ao ser indagado sobre que instrumentos eram utilizados na 

prática pedagógica, a resposta do docente fixou violão, teclado e percussão 

(APÊNDICE A - Questão 4.6. Docente 2). Fica evidente que os estudantes não fizeram 

experimentos reais nos instrumentos de metais. Logo, a mostra sonora dos 

instrumentos de sopro, se deu através de vídeos, gerando uma prática de apreciação 

musical.  

O docente 3 aponta para a possibilidade de aproveitar a etapa da apreciação 

musical para incitar, no estudante, a observação de elementos diversos da leitura 

musical, não necessariamente as notas musicais: 

 

Nas audições eu sempre mostro o vídeo com a partitura. Não é um 
trabalho de notação, mas acabo informando como funciona a partitura, 
etc. Assim, alguns alunos ficam curiosos e procuram os cursos de 
extensão pra ver isto (APÊNDICE A - Questão 4.4. Docente 3). 
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A narrativa destacou, também, a procura dos estudantes pelos cursos de 

extensão como resultado da prática de apreciação musical. Essa busca de maior 

conhecimento musical reflete, na perspectiva do modelo teórico, o resultado 

decorrente de uma apreciação como ouvinte envolvido. Swanwick (1979) relata a 

experiência de Pepys, que decidiu estudar um instrumento de sopro justamente 

durante uma apresentação musical de instrumentos de sopro. Naquele momento, o 

envolvimento espiritual com a música o remeteu à sensação experimentada quando 

se apaixonou pela primeira vez. Destaca o autor que “da experiência de ser um ouvinte 

envolvido muitas vezes surge um desejo de tornar-se mais ativamente envolvido”30 

(SWANWICK, 1979, p. 44).  

Os dois exemplos a seguir mostram depoimentos de dois egressos 

entrevistados, que, a partir da prática de apreciação musical, buscaram mais 

conhecimento em música, o que vem a corroborar com a hipótese de que o fazer 

musical do IFBA apresenta resultados semelhantes àqueles preconizados por 

Swanwick:  

 

Bom, eu destaco as apresentações musicais que já tiveram aqui, de 
piano. Eu também já ouvi o professor tocando várias vezes. Os 
próprias ensaios do coral que usava o piano. A partir do contato que 
eu estava tendo em casa com o teclado eu senti aquela vontade de 
querer me aprimorar naquele instrumento (APÊNDICE B - Questão 
11.2. Ludwig). 
 
Uma coisa que me despertou interesse pra tomar o curso de violão: lá 
tinha um menino que tocava muito bem, que rolava um boato que ele 
tomava aula no projeto. Depois eu vi que não era verdade [risos], mas 
só que tinha esse boato, que ele tomava aula lá. Daí eu fiquei muito 
interessado (APÊNDICE B - Questão 10.2. Adrian). 

 

O docente 4 menciona, especificamente, a conexão de sua prática pedagógica 

com o modelo C(L)A(S)P, que ele denomina TECLA. O docente exclui, na narrativa 

de suas práticas pedagógicas, a composição e a aquisição de habilidades, mas, como 

                                                           
30 The experience of being an auditor often arouses a desire to become more actively involved 

(SWANWICK, 1979, p. 44).  
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será observado na etapa seguinte, o cruzamento de dados mostrará, que somente 

composição não estava presente no seu fazer musical: 

 

Geralmente a gente tem uma parte de apreciação musical. Mais ou 
menos no modelo TECLA: apreciação, execução, história da música, 
geralmente não muito, e um momento de teoria musical, que também 
é muito pouco (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 4). 

 

Outra narrativa do docente 4 aponta para uma experiência de apreciação musical 

que estimula o estudante a identificar frase e motivo. Ousamos apostar que apenas 

por esquecimento não foi mencionada na entrevista a identificação de período, 

considerando que a aula se dedicava à análise musical durante a prática de 

apreciação musical: 

 

Nós temos um tema por unidade que é, por exemplo, música indígena, 
música europeia, música africana e por último, música brasileira [...] 
De apreciação musical, a gente vê frase, motivo (APÊNDICE A - 
Questão 4.3. Docente 4). 

 

Para o docente 4, as ações em torno da apreciação musical estão entre as 

prioridades do fazer musical: 

 

A gente foca mais na área de apreciação musical. [...] Aí a gente canta 
essas canções, uma forma de começar a aula e faz aquele 
aquecimento, depois a gente parte para apreciação musical e outras 
atividades, sempre dividido dessa forma. (APÊNDICE A - Questão 4.2. 
Docente 4). 

 

Suas práticas encontram-se, pois, em consonância com o modelo de Swanwick 

(1979, p. 43-44), para quem “[...] a audição é a razão fundamental para a existência 

da música e o objetivo final e constante em educação musical”.31  

O protagonismo juvenil está evidenciado nas duas narrativas a seguir, que 

apontam para práticas musicais que valorizam o material que o estudante traz. Sem 

desprezar essa experiência pregressa do estudante, novos gêneros, estilos e 

                                                           
31 Audition is the central reason for the existence of music and the ultimate and constant goal in music 

education (SWANWICK, 1979, p 43 - 44). 
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compositores são introduzidos, caracterizando-se um sistema de trocas sem 

hierarquias: 

 

Eu vou amarrando, pegando os exemplos musicais que eles trazem e 
tentando analisar com eles a forma da música, a quantidade de 
instrumentos, fazendo apreciação musical (APÊNDICE A - Questão 
4.2. Docente 1). 

 
Então a gente escuta músicas, inclusive músicas que os próprios 
alunos trazem, pra criar algum tipo de contato. [...] Além do som, a 
gente trabalha com música, que é a noção de melodia, harmonia, 
ritmo, textura e alguns elementos musicais, forma e música. Pra isto 
procuro trabalhar num processo de troca, o material musical que os 
alunos trazem, músicas que eles gostam, e outras que vou trazendo 
para provocar outros tipos de visão musical; desde músicas do 
repertório tradicional europeu até exemplos de músicas africanas, 
músicas brasileiras de diversos gêneros e músicas de diversos 
contextos e estilos. (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 3). 

 

Destaca-se, a seguir, dois depoimentos de egressos que apontam de que forma 

os conhecimentos novos, adquiridos no ensino de música do IFBA, foram 

determinantes em suas escolhas futuras:  

 

Se eu tivesse mantido o meu gosto da forma que eu entrei no IFBA... 
Antes do IFBA meu gosto era completamente outro. Então o IFBA 
abriu meus caminhos. Então foi completamente determinante 
(APÊNDICE B - Questão 11.1. Guilherme). 

 
O IFBA estimulou isto na gente. Então, assim, eu comecei a conviver 
com outras pessoas, comecei a ver uma galera que gostava de Chico 
Buarque, comecei a ouvir umas coisas, comecei a me interessar por 
umas harmonias. Isto mudou muito, enfim, fez toda diferença 
(APÊNDICE B - Questão 10.1. Eduardo). 

 

No campus Vitória da Conquista, utilizamos vídeos com apresentações musicais 

diversas, filmes, gravações em CD e disco de vinil, o que, dado o inusitado do recurso, 

os estudantes apreciam com atenção redobrada. Além disso, alguns projetos foram 

desenvolvidos no intuito de levar ao campus músicos de reconhecida importância no 

cenário musical nacional e internacional. O processo avaliativo em educação musical 

previa que os estudantes assistissem um concerto previamente escolhido na agenda 

cultural do campus ou da cidade e confeccionassem um relatório a partir de um roteiro 

de observação dirigida. Assim, além dos benefícios adquiridos na prática da 
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apreciação, esperava-se que a atividade proporcionasse aos estudantes o hábito de 

frequentar apresentações musicais.  

Nas narrativas apresentadas ficou evidente que, nos três campi pesquisados, e 

também no campus Vitória da Conquista, vídeos com gravações de música e filmes 

eram as fontes mais utilizadas para promover a prática da apreciação musical.  

 

4.6.4 Skill Acquisition / Aquisição de Habilidades 
 

Para Swanwick (1979, p. 45) “aquisição de habilidades compreende coisas tais 

como controle técnico, tocar em conjunto, o manipular dos sons com aparatos 

eletrônicos e outros, o desenvolvimento da percepção auditiva, habilidades em leitura 

à primeira vista e fluência com a notação”.32 Desses tópicos, não foi mencionada, nas 

falas dos docentes e egressos, apenas a manipulação de sons com aparatos 

eletrônicos. Como iremos demonstrar a seguir, as entrevistas mostraram que as 

demais propostas pedagógicas inseridas no conceito de aquisição de habilidades do 

modelo teórico de referência estão presentes nas atividades musicais desenvolvidas 

no IFBA: 

 

a) Controle técnico 

 

Pesquisador: Além da percussão corporal, tem algum outro tipo 
de aula prática que você tenha realizado? 
Entrevistado: Sim, exercícios vocais. Não é uma tentativa de formação 
de coral, apenas para ter noção do som da voz humana, pra trabalhar 
a noção de divisão das vozes, relação grave e agudo (APÊNDICE A - 
Questão 4.4. Docente 3). 

 
Pesquisador: Você falou que prioriza o uso da voz. Tenta fazer 
alguma divisão de vozes nas aulas (do Ensino Integrado) ou 
trabalha em uníssono? 
Geralmente a gente canta a canção em uníssono, sempre a melodia 
em uníssono. Em alguns momentos, principalmente com leitura rítmica 
e alguma parte de solfejo, especificamente, tem umas divisões, mas 
se for canção, só melodia em uníssono.  
Pesquisador: quanto ao uso do corpo, é percussão corporal?  

                                                           
32 Skill acquisition takes in such things as technical control, ensemble playing, the management of sound 

with electronic and other apparatus, the development of aural perception, sight-reading abilities and 
fluency with natation. 
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Entrevistado: a gente faz locomoção, percussão corporal. Trabalho 
muito pouco expressão, porque não tenho muita vivência em 
expressão corporal. Mas, básico é locomoção e percussão corporal 
(APÊNDICE A - Questão 4.4. Docente 4). 

 
Eu estava no 3º ano do Ensino Integrado. Foi quando eu estava 
estudando arpejo na guitarra. Eu estava há uns três meses pra 
conseguir um negócio, aí quando eu me toquei que eu estava três 
meses estudando a mesma coisa, e saía de casa doido pra voltar pra 
estudar de novo, eu falei: pô é isto que eu quero para minha vida. Fazia 
isto o dia inteiro, então eu falei: não tem outra coisa pra eu querer fazer 
não. Foi nesse dia que eu decidi (APÊNDICE B - Questão 11.3. 
Adrian). 

 

A primeira narrativa (docente 3) aponta um trabalho centrado em desenvolver 

habilidade para o uso da voz no estudo sobre alturas do som, especialmente na 

perspectiva de identificar agudos e graves. Mesmo não sendo uma proposta de 

trabalho técnico vocal específico, destaque-se o mérito de usar a voz como um 

instrumento. Esta não é uma tarefa simples, sobretudo ao se considerar a dificuldade 

de trabalhar voz com adolescentes, numa faixa etária em que a maioria acaba de 

passar pelo processo da muda vocal. Não obstante a dificuldade técnica de lidar com 

sua própria voz, o adolescente enfrenta também a dificuldade de se expor vocalmente 

frente aos colegas, em uma turma com, aproximadamente, quarenta estudantes do 

Ensino Integrado, cujos interesses não convergem para o trabalho vocal, como ocorre 

entre adolescentes que se reúnem em um coral. 

A segunda narrativa (Docente 4) também mostra o uso da voz no estudo sobre 

alturas do som, desta vez não apenas identificando agudos e graves, mas em um 

trabalho que apresenta uma outra forma de estudar o parâmetro do som, ou seja, 

perceber as diferentes alturas por meio da prática de solfejo. Para além do mérito, já 

destacado, do trabalho de uso da voz em uma turma com adolescentes, ressalte-se a 

dificuldade para trabalhar divisão de vozes em uma turma de ensino médio, tanto no 

solfejo quanto na leitura rítmica. Vale lembrar que estas práticas são comumente 

trabalhadas em aulas de leitura e escrita musical ou em prática coral, portanto com 

estudantes que buscam livremente desenvolver tais habilidades.   

O uso do corpo na proposta de locomoção como uma atividade distinta da 

percussão corporal, ressaltada pelo docente 4, pode apontar duas vertentes: (1) um 

trabalho mais elaborado, a exemplo do método O Passo, de Lucas Ciavatta, que 
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preconiza o inevitável movimento corporal quando cantamos ou tocamos algum 

instrumento. Ao se referir ao uso do corpo em seu método, Ciavatta (2011, p. 23) 

define: “mover-se ao tocar é inevitável, até porque o corpo é o único instrumento do 

qual não podemos prescindir para fazer música. Qualquer produção sonora que venha 

de um ser humano passa necessariamente por algum movimento corporal seu”; ou 

(2) apenas marcação de tempo no compasso, promovendo um deslocamento do 

corpo. Caberia aqui uma investigação específica, incluindo observação das aulas, 

para melhor compreender o conceito trazido pelo docente.  

A terceira narrativa é sobre o momento que o estudante decide cursar a 

faculdade de música. Chama à atenção o fato de que um estudo repetitivo, ou seja, 

muitas horas de estudo no instrumento sobre um problema técnico específico, longe 

de levar à exaustão ou ao tédio, tenha se tornado um desafio prazeroso, bem como 

um fator determinante para a escolha do curso superior em música e/ou para a 

decisão de se preparar para o ingresso neste curso. 

Não é raro ouvir relatos de estudantes que evadem dos cursos de música 

justamente porque o controle técnico é trabalhado de forma exaustiva, desestimulante 

e desconectada do fazer musical. Todavia os exemplos apresentados sobre o ensino 

e aprendizagem em música no IFBA contribuem para um olhar sobre o controle 

técnico, adquirido de forma prazerosa e pensado como fundamental para a aquisição 

de habilidades e construção do aprendizado em música. 

 

b) Tocar em conjunto: 

 

Na aula sobre instrumentos musicais a gente fez uma prática de 

conjunto, onde cada um tocou um instrumento disponível. Alguns 

trouxeram teclados e instrumentos de sucata. O objetivo é que eles se 

sintam fazendo, não somente contemplando (APÊNDICE A - Questão 

4.2. Docente 1). 

O primeiro contato que eu tive com leitura musical foi no coral e com 
uma forma de fazer mais grupal. Porque tocar em banda é diferente, 
você às vezes individualiza muito as coisas. Você não aprende a tocar 
música em grupo, numa banda, tanto quanto você aprende num coral 
(APÊNDICE B - Questão 11.1. Guilherme). 

 

O docente 1, em consonância com o conceito de aquisição de habilidades 

proposto por Swanwick, enfatiza em sua narrativa a importância da prática de tocar 
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em conjunto. Seu depoimento sugere que, mesmo não tendo instrumentos 

disponíveis, o professor pode orientar os estudantes para a confecção de 

instrumentos com material reciclável e/ou solicitar que tragam os instrumentos que 

encontrarem disponíveis. 

A segunda narrativa, de um estudante egresso, destaca a importância do canto 

coral como uma atividade de prática de conjunto. Preconizamos que para que o canto 

coral se situe como uma atividade de prática de conjunto, o tempo de permanência 

dos estudantes nessa atividade não deve ser em esquema de rodízio, pois se assim 

o for, os estudantes não poderão vivenciar experiências com repertórios mais 

elaborados. Somente quando o grupo e seus participantes, individualmente, atingem 

alguns degraus de maturidade vocal e musical, repertórios com graus de dificuldades 

mais elevados podem ser trabalhados. Assim, por razões pedagógicas, devem ser 

criados mecanismos que estimulem a permanência dos cantores na atividade coral. 

O depoimento a seguir, sobre uma atividade coral que não apresenta continuidade, 

traz algumas contribuições para este debate:  

 

Pego um repertório assim de 5 músicas, não mais do que isto. Músicas 
que eles podem cantar em uníssono. E quando eu trabalho toda essa 
música em uníssono eu abro uma perspectiva para uma segunda voz. 
Aí eles vão compreendendo. Mas, mesmo assim, apoiado, nada a 
capela. Porque é muito difícil.  
Ai se me dessem essa turma para eu trabalhar dois anos, aí era outra 
coisa, aí eu iria fazer um teste de seleção. 
Pesquisador: O aluno não pode ficar no projeto o tempo que ele 
quiser? 
Entrevistado: Sim cara, pode. Mas hoje não fica mais. Mudou-se toda 
essa ideologia, essa vontade de cantar em coro, hoje não tem mais. 
(APÊNDICE A - Questão 5.3. Docente 2) 

 

Reclamações recorrentes de professores, em outros espaços e instituições, 

convergem sobre a falta de apoio administrativo e a ausência de instrumental 

apropriado para o trabalho com o canto coral. Todavia, ficou evidente que tais 

reclamações não fazem parte do leque de problemas no IFBA. Neste sentido, 

levantamos algumas hipóteses explicativas para os problemas levantados pelo 

docente 2: (i) a dificuldade de deslocamento em cidades grandes, (ii) a ausência de 

estratégias para estimular a permanência dos cantores no projeto, (iii) a inadequação 
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do repertório para o tipo de coral existente, (iv) o desânimo do profissional 

responsável. 

No IFBA Conquista, diversos estudantes permanecem no coral durante os quatro 

anos que estão matriculados no Ensino Integrado, a exemplo de dois dos 

entrevistados. Há ainda aqueles que, após a conclusão do Ensino Integrado, 

matriculados em cursos superiores no IFBA ou de outras instituições de ensino da 

cidade, permanecem ligados à prática vocal, tanto no coral de estudantes como no 

Madrigal do IFBA. Não são raros, também, os relatos de egressos que, matriculados 

em universidades em outras cidades, buscam a atividade coral naqueles espaços. 

Considerando os resultados alcançados com a prática coral desenvolvida pelo 

pesquisador enquanto regente dos coros do campus Vitória da Conquista, 

entendemos pertinente pensar sobre os problemas levantados acima e propor 

possíveis soluções: 

 

(i) Embora não se encontrem no campus de Vitória da Conquista as mesmas 

proporções de problemas de deslocamento encontrados na capital do 

Estado, por exemplo, os ensaios do coral de alunos têm duração de trinta 

minutos e ocorrem entre os turnos matutino e vespertino, duas ou três 

vezes por semana. Desta forma, os estudantes do matutino devem 

permanecer na escola após o término das aulas, enquanto os estudantes 

do vespertino devem chegar ao campus trinta minutos mais cedo. 

(ii) Diferentemente do que ocorre em um coral profissional ou mesmo em um 

coral de adultos experientes, os participantes de um coro juvenil 

entendem a performance como uma atividade importante e 

compensatória para o seu investimento de tempo e dedicação emocional. 

Logo, faz-se necessário organizar diversas apresentações ao longo do 

ano, inclusive fora do ambiente da própria escola e, se possível, em outras 

cidades. O depoimento de Julia esclarece a importância das viagens para 

os participantes do coral de estudantes: “Confesso, também, que as 

viagens me atraíram. Daí eu entrei para o coral em 2012 e eu gostei muito 

e foi ali que eu comecei a ver que música era algo muito importante na 

minha vida e seria possível até eu seguir uma carreira com aquilo” 
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(APÊNDICE B – Questão 1-.2. Julia). Além dessas atividades, criadas 

com o intuito de evitar uma evasão significativa do projeto, a cada ano faz-

se imprescindível criar estratégias de marketing para atrair novos 

estudantes para o projeto do canto coral. 

(iii) Adequar o repertório para o coro juvenil pressupõe pensar sobre 

problemas técnicos inerentes à idade dos adolescentes e sobre a falta de 

maturidade vocal dos participantes. Evidentemente, esta não é uma tarefa 

simples, sobretudo se considerarmos que, atualmente, os estudantes têm 

acesso a uma infinidade de informações. O repertório precisa possibilitar 

a noção de pertencimento, extremamente importante para os 

adolescentes. Considerar esta questão na escolha de repertório no início 

do ano torna-se imprescindível para o sucesso do trabalho. Importa, 

também, considerar que é tarefa do coral da escola ampliar o leque de 

conhecimento do adolescente para além daquele veiculado na grande 

mídia. Ou seja, a escolha de repertório pode ser o grande aliado do 

professor como também pode ser o motivo da evasão. 

(iv) As atividades inerentes à condição de regente são complexas e requerem 

do profissional muita dedicação e tempo disponível. Mas, na medida em 

que o trabalho flui com tranquilidade e apresenta seus efeitos, dentre os 

beneficiados está o próprio professor/regente, que se alimenta do próprio 

resultado do trabalho desenvolvido. Atingidos os objetivos, desaparecem, 

automaticamente, quaisquer possibilidades de desânimo dos 

profissionais envolvidos. 

 

c) Desenvolvimento da percepção auditiva: 

 

Quando a gente fala de fenômeno sonoro, eu vou para o teclado, toco 
e peço para eles marcarem o tempo da música, o compasso, 
marcando com o pé, palmas, batendo na cadeira. [...] Peço para eles 
solfejarem e tocarem no dia que tem aula de representação escrita 
convencional (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 1). 

 
Geralmente a gente solfeja a parte da música que cantamos 
(APÊNDICE A - Questão 4.3. Docente 4). 
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À prática eu reservo sempre as 3 aulas finais. [...] Gente, vamos fazer 
o seguinte, todo mundo aqui faça o seguinte... [o entrevistado dá 
exemplos de uma célula rítmica de maracatu com a mão] e por incrível 
que parece isto é o que fascina eles (APÊNDICE A - Questão 4.2. 
Docente 2). 

 

A primeira narrativa aponta, mais uma vez, para o desenvolvimento de aulas de 

música como conteúdos em torno dos parâmetros do som. Nesse exemplo, o docente 

1 mostrou uma forma de atrelar o conceito de duração do som à prática de percepção 

auditiva, ao solicitar que os estudantes mostrassem com o corpo a diferença entre 

tempo e compasso. Na continuidade, a narrativa mostra que os conceitos associados 

à escrita musical convencional também não são trabalhados isoladamente, uma vez 

que os estudantes são estimulados à prática do solfejo, mediante a transformação da 

representação gráfica em sons. A segunda narrativa mostra que a prática de solfejo 

desenvolvida nas aulas do docente 4 ocorre de forma semelhante com a prática do 

docente 1.  

A terceira narrativa apresenta outra maneira de trabalhar durações do som. Sem 

a representação gráfica, que emoldurou o trabalho das primeiras narrativas, o docente 

2 trabalha, especificamente, com a resposta auditiva, estimulando os estudantes a 

repetir a célula rítmica executada pelo professor. Lamentavelmente, o docente informa 

que, para esse trabalho prático, que nos parece tão estimulante, reservam-se apenas 

os três últimos encontros com os estudantes. Se considerarmos doze aulas o número 

máximo do quantitativo aproximado de aulas em uma unidade acadêmica, apenas 

25% das aulas é reservado às aulas práticas. O percentual aumenta na unidade 

acadêmica que tiver um número menor de aulas. Chamou a atenção o fato de que o 

próprio docente percebeu que poderia organizar suas aulas de uma outra maneira: 

“quando você possibilita a eles que eles podem construir uma música, aí tudo muda. 

Aí você se pergunta, por que que eu falei de Beethoven, de Mozart, de Pérotin?” 

(APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 2). 

 

d) Habilidades em leitura à primeira vista e fluência com a notação: 

 

Vou também fazendo um diagnóstico de como está o padrão de escrita 
e leitura dos alunos, porque acho que isto é transversal a qualquer das 



158 
 

disciplinas. Assim a gente pode dar alguma orientação e contribuir 
com isto (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 3). 
 
O coral foi o primeiro contato que eu tive com leitura musical e 
manuseio da partitura (APÊNDICE B - Questão 12.1. Guilherme). 
 
O coral de estudantes, porque a gente tinha o acompanhamento da 
partitura né? E sempre, antes, o professor/maestro explicava a 
partitura, como ler, o compasso... e isto ajudou muito (APÊNDICE B - 
Questão 12.1. Julia). 
 
Com certeza, em primeiro lugar, foi o curso de Leitura e Escrita 
Musical, onde eu vi os conteúdos de harmonia, de teoria, também 
trabalhei muito leitura, solfejo principalmente, e ditado rítmico, que são 
os pontos mais importantes (APÊNDICE B - Questão 12.1. Ludwig). 
 
Porque, se eu só soubesse cantar, eu não iria passar. Então o curso 
de Leitura e Escrita Musical foi fundamental, assim. E juntando a isto 
o complemento de meu estudo por fora, baseado no edital. Porque 
não adianta estudar geral, uma teoria geral. Cada edital foca em 
alguma coisa. Então o curso de LEM foi importantíssimo pra mim 
(APÊNDICE B - Questão 12.1. Deborah). 

 

Na primeira narrativa, o docente não se refere à escrita da notação musical. Ele 

defende que o trabalho de educação musical deve também se pautar na formação 

geral do estudante e, por esta razão, dedica parte de suas atividades para fazer a 

correção e fornecer, aos estudantes, um feedback sobre textos, por eles escritos, em 

português.  

A segunda e a terceira narrativas apontam a atividade coral como um viés 

importante para consolidar a compreensão de notação musical convencional e para a 

prática de solfejo. Elas refletem o trabalho desenvolvido com os corais, onde o 

aquecimento vocal, a cada ensaio, também era pensado musico-pedagogicamente. 

Oferecia-se, aos estudantes, a oportunidade de cantar pensando em intervalos, graus 

conjuntos e afastados, escalas ascendentes e descendentes, glissandos, frases, entre 

outros aspectos musicais. O aquecimento, além de se constituir em uma etapa do 

aprendizado musical, era planejado a partir do repertório que seria trabalhado no 

ensaio, de forma que favorecesse a leitura e/ou estudo de uma determinada música. 

Semelhante às anteriores, as duas últimas narrativas descrevem práticas 

ocorridas em projetos de extensão, e não nas aulas do componente curricular Arte. O 

curso de leitura e escrita musical (LEM), oferecido aos estudantes no campus Vitória 

da Conquista, possibilitou que eles pudessem construir uma base sólida em suas 
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formações musicais. Os depoimentos destacados apontam como os estudantes se 

apropriaram do trabalho ali desenvolvido no processo de preparação para ingresso 

em cursos superiores em música. Por esta razão, para eles, não foi necessário 

frequentar nenhum curso de música fora do ambiente escolar. 

Conforme tratado no início deste estudo, o modelo C(L)A(S)P enfatiza o que é 

central e o que é periférico para o desenvolvimento dos estudantes em educação 

musical. Portanto, não é inusitado constatar que controle técnico, tocar em conjunto, 

desenvolvimento da percepção auditiva, habilidade de leitura e fluência na notação 

musical, aspectos estudados no tópico aquisição de habilidades, possam convergir 

para um melhor desenvolvimento do processo de aprendizagem da performance.  

 

4.6.5 Performance / Performance ou Execução 
 

A execução é um estado de ocorrências muito especial, um 
sentimento para a música como uma espécie de “presença”. [...] Tal 
como um ouvinte envolvido se concentra firmemente no que escuta, o 
executante assim o faz, porém geralmente baseando-se numa 
preparação prévia, com um especial compromisso de criar uma 
expectativa para a música enquanto ela se desenrola, e com um 
sentimento de um público presente, não importa quão pequeno ou 
mesmo informal. (SWANWICK ,1979, p. 44). 33 

 

Esta pesquisa não considera como execução34 apenas apresentações ao 

público externo. As apresentações de final de unidade, que ocorrem no âmbito da sala 

de aula, serão consideradas como execução, sobretudo porque a música na escola 

difunde entre os estudantes o respeito verdadeiro pela opinião dos seus pares. Para 

esses estudantes, a legitimidade de uma apresentação não ocorre somente quando a 

performance acontece fora do ambiente escolar ou para o público externo ou, mesmo, 

para o corpo de servidores e administração da instituição.  

                                                           
33 Performance is a very special state of affairs, a feeling for music as a kind of ‘presence’. […] Just as 

an auditor is focusing in tightly on what he hears, so is the performer but usually on the basis of 
previous preparation, with the special obligation of creating a future for the music as it evolves, and 
with a sense of a present audience, no matter how small or informal (SWANWICK, 1979, p. 44). 

34 A palavra performance, embora seja usada correntemente no meio musical e não encontre tradução 
para outra palavra diferente em diversos dicionários, é comumente traduzida para execução musical. 
Nesta análise não fixaremos em apenas uma palavra, variando entre execução e performance. 
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Algumas narrativas dos docentes enfatizam a prática de execução, resultante do 

trabalho de educação musical desenvolvido no IFBA, em apresentações dentro do 

espaço escolar:  

 

Na aula sobre instrumentos musicais, a gente fez uma prática de 
conjunto, onde cada um tocou um instrumento disponível. Alguns 
trouxeram teclados e instrumentos de sucata. O objetivo é que eles se 
sintam fazendo, não somente contemplando” (APÊNDICE A - Questão 
4.2. Docente 1). 
  
A gente foca mais na área de execução. Então, execução mais vocal. 
A gente canta, faz algumas atividades com o corpo também. No geral 
é escolhida uma canção, um repertório, que a gente vai trabalhar 
durante a unidade. Aí a gente canta essas canções, uma forma de 
começar a aula... (APÊNDICE A - Questão 4.2. Docente 4) 

 

Além da execução que ocorre no ambiente exclusivo da sala de aula, diversas 

atividades musicais oriundas do trabalho pedagógico musical são organizadas para 

que os estudantes se apresentem para um público diferenciado, o que, muitas vezes, 

tem servido para o marketing da Instituição e para atestar a qualidade do trabalho 

desenvolvido, conforme as narrativas a seguir: 

 

Aí de vez em quando eu falo: apresentação antológica de Vinícius de 
Moraes! Por vezes é homenagem a Jobim, Caetano, Chico, Patativa 
do Assaré. Eu junto todas as turmas, num acontecimento maravilhoso. 
Junto todo mundo e falo: primeiramente, eu não quero que ninguém 
aqui deixe de apresentar. Aí você dá uma possibilidade muito grande 
dele se sentir importante.  
Estudante: Mesmo os desafinados, professor?  
Docente: Mesmo os desafinados. Eu quero que todos cantem [o 
professor dá exemplo de uma melodia de Vinícius: “Eu amei, amei 
muito mais, ai de mim, muito mais do que se devia amar”].   
Estudante: Ah! Mas nós vamos cantar uma música muito difícil. 
Isto é muito difícil. Eu nunca ouvi isto, professor. 
Docente: Mas você vai cantar. 
(APÊNDICE A - Questão 4.4. Docente 2) 
 
Objetiva-se que na 4ª unidade a gente monte algum tipo de trabalho 
coletivo para apresentação. Então a gente pega todo este 
conhecimento que foi trabalhado, ensaiado em pequenos trechos e 
vivências durante o ano, pra que a gente consiga montar ou trechos 
ou músicas completas pra apresentação. Então eles tendo esta 
experiência de se apresentar, será muito bom para compreender como 
é essa parte do trabalho do músico no palco, o nervosismo que dá, a 
insegurança, a experiência de ver o trabalho pronto, o processo de 
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construir. Tudo isto é muito importante (APÊNDICE A - Questão 4.2. 
Docente 3). 

 

Retornemos à declaração de Eduardo, um dos estudantes entrevistados, que 

afirmava tocar apenas razoavelmente, mesmo quando já se apresentava em shows 

desde os onze anos de idade. Sua declaração decorre da crítica à execução com a 

ausência de leitura musical tradicional. Este posicionamento, bastante debatido na 

academia, está em desacordo com afirmações de Swanwick. O autor considera que 

a execução é uma das três atividades fundamentais para o ensino da música, 

classificada em seu modelo teórico como uma das experiências musicais ativas, e 

alerta para o fato de que as cinco atividades não precisam ser trabalhadas ao mesmo 

tempo e que o tempo dedicado a cada uma não precisa ser distribuído 

equilibradamente. Logo, o desconhecimento de leitura musical tradicional pelo menino 

de onze anos de idade não invalida a sua capacidade de execução musical com 

qualidade. O fato de o menino ter buscado, posteriormente, conhecimento de leitura 

musical, atesta uma das proposições do modelo teórico: uma atividade deve surgir em 

consequência natural de outra de modo a proporcionar aos estudantes experiências 

diversas. 

No campus Vitória da Conquista, a prática de execução foi adotada, nas aulas 

do Ensino Integrado, como uma das avaliações semestrais: o trabalho dos pequenos 

grupos de percussão, além do resultado da criação, que envolvia a prática de 

composição, era apresentado para os demais colegas da turma. Quanto à prática de 

execução para um grande público, essa pode ser identificada nas apresentações dos 

corais, que atendiam ao objetivo de proporcionar, aos estudantes, uma atividade de 

performance e, ao mesmo tempo, serviam para mostrar o resultado do trabalho de 

educação musical desenvolvido na instituição. Essas apresentações ganharam 

notoriedade na mídia local, com inserção em espaços na TV e Rádio, inclusive sob a 

forma de chamadas para a maioria dos eventos e concertos. Destaquem alguns 

desses eventos realizados com a participação dos coros do IFBA Conquista: 

- O Frio Tem Concerto, uma programação anual de concertos realizada durante 

o inverno, organizada pelo coral de estudantes com o objetivo de arrecadar 

agasalhos e/ou alimentos não perecíveis para doação a entidades de apoio a 

pessoas em situação de vulnerabilidade social; 
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- Os concertos que marcaram a passagem do 5º e 10º aniversário do Coral de 

Estudantes, respectivamente, em 2010 e 2015; 

- As apresentações do coral de estudantes nos II e III Fórum Mundial de 

Educação Profissional e Tecnológica, que tiveram lugar, respectivamente, em 

Florianópolis-SC (2012) e Recife-PE (2015); 

- O concerto que celebrou o 5º aniversário do Madrigal do IFBA, em 2014; 

- As apresentações anuais do Madrigal do IFBA na catedral da cidade, como 

parte da programação de aniversário da cidade; 

- A participação do Coral Sinfônico do IFBA – grupo formado por oitenta 

cantores, entre estudantes, pais de estudantes, servidores e convidados – no 

concerto que marcou a inauguração da Fundação Casa dos Carneiros, 

entidade dedicada à divulgação da obra do compositor Elomar Figueira Melo. 

Como foi esclarecido no início desta análise, o modelo teórico-musical de 

Swanwick não foi escolhido como um objetivo a ser alcançado, e sim como um 

instrumento de análise capaz de fornecer um panorama geral sobre a maneira como 

é desenvolvido o ensino de música no IFBA. Como pudemos verificar ao longo desse 

capítulo, os cinco parâmetros que devem embasar o ensino da música, de acordo com 

este modelo, estavam presentes no ensino-aprendizagem de música do Instituto 

Federal da Bahia. Entretanto, a Composição, considerada um dos parâmetros mais 

importantes do processo de ensino-aprendizagem em música, estava ausente em 

alguns campi, enquanto que os Estudos de literatura, que, no modelo teórico em tela, 

têm um papel de suporte e capacitação, foram utilizados, muitas vezes no ensino de 

música do IFBA, como substitutivo para experiências musicais ativas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Visando uma melhor compreensão da amplitude do ensino do componente 

curricular Arte no âmbito do IFBA, procuramos explorar todas as fontes de 

informações que julgamos importantes. Incialmente, coletamos dados junto à Pró-

Reitoria de Ensino e aos diretores de ensino de todos os campi. De posse destes 

dados, identificados os campi onde o ensino de música era ministrado e analisadas 

as razões para o quantitativo de presença/ausência do ensino de música, nos 

dedicamos a entrevistar todos os professores de música do IFBA. Foram também 

incluídos no corpus da pesquisado os estudantes egressos que, de acordo com o 

conhecimento dos docentes, se encontravam matriculados no ensino superior em 

música. Acreditamos que outros egressos do IFBA podem estar atuando como 

músicos e/ou cursando música no ensino superior, mas que não foram mencionados 

pelos docentes entrevistados. 

Em uma rápida leitura, o campo empírico pode parecer constituído de um 

universo pequeno de entrevistados; todavia, eles representam a totalidade das fontes 

disponíveis e necessárias. Os dados não foram colhidos com a pretensão de se 

construir estatísticas, mas de embasar uma análise qualitativa sobre o ensino de 

música no âmbito de uma instituição voltada para a formação tecnológica. Logo, 

mesmo que se possa considerar reduzida a população estudada, conclui-se que ela 

apresentou condições ideais para responder questões centrais da pesquisa. 

O primeiro objetivo geral, que visava identificar e analisar a presença/ausência 

da educação musical como conteúdo na estrutura curricular do IFBA, orientou a coleta 

de dados inicial, ainda no primeiro ano da pesquisa. A aplicação de questionários entre 

os diretores de ensino de todos os campi revelou que, no IFBA, o ensino de música 

inserido no componente curricular Arte estava presente em apenas quatro campi do 

Instituto, representando um percentual de 25% de presença no âmbito da instituição.   

Sobretudo ao constatar um percentual tão pequeno, julgamos necessário 

conhecer um pouco mais sobre a instituição onde as atividades musicais eram 

desenvolvidas. Iniciamos, então, uma pesquisa bibliográfica sobre o Ensino Integrado, 

forma de ensino na qual a educação musical se fazia presente, inserida no 

componente curricular Arte, nos currículos dos diversos cursos oferecidos pelo IFBA. 
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O estudo mostrou a dicotomia entre educação para o trabalho e ensino propedêutico, 

presente na história da educação brasileira desde o século XIX, e suscitou novas 

leituras sobre qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais, um 

contraponto ao conceito hegemônico de qualidade em educação com base no mérito 

escolar. A pesquisa buscou demonstrar como o ensino de música é importante para 

o constructo de qualidade em educação referenciada nos sujeitos sociais e reiterou a 

sua importância para a formação de sujeitos críticos e com uma visão de mundo 

omnilateral.  

A instituição hoje denominada IFBA tem uma trajetória secular, durante a qual 

recebeu outras denominações. Ao longo dessa história, contribuiu para preservar a 

dicotomia, mas protagonizou uma mudança importante ao acolher o Ensino Integrado 

com todas as inovações que lhe são inerentes. Este acolhimento não eliminou as 

desconfianças, sobretudo porque, entre gestores, docentes, estudantes e a sociedade 

em geral, a instituição ainda é vista, nos dias atuais, como exclusivamente 

responsável pela formação tecnicista dos seus estudantes. Mas, também, entre 

muitos gestores, docentes, estudantes e pais, há a firme convicção de que esta 

instituição só pode existir se, de acordo com a sua missão, mantiver o firme propósito 

de não dispensar a formação humanista, elemento indispensável à formação de todos 

os profissionais (IFBA, 2013, p. 27). 

O segundo objetivo geral, descrever e analisar de que maneira o ensino de 

música era desenvolvido no âmbito do IFBA, suscitou, também, uma pesquisa 

bibliográfica visando construir um panorama sobre o ensino de música na escola 

básica brasileira, tomando como marcos as leis educacionais de abrangência nacional 

que incidiram sobre o ensino de música. Este estudo apontou para o não cumprimento 

das leis e, por vezes, pela interpretação equivocada ou mal intencionada dos 

expedientes normativos. Para compreensão deste fenômeno, buscamos amparo nas 

abordagens do Ciclo de Políticas de Stephen Ball (1994), que nos forneceram 

elementos para elucidar porque as leis tomam caminhos tão diferentes: algumas não 

saem do papel, outras são objeto de interpretações divergentes e outras têm uma 

surpreendente aplicação. O próprio desenrolar desta pesquisa foi afetado por 

fenômenos que podem ser estudados à luz das teorias de Ball. O nosso projeto inicial 

tinha como escopo analisar a oferta do ensino de música no IFBA com base na Lei 
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11.769/2008, que versava sobre a obrigatoriedade do ensino de conteúdos musicais 

na escola. Enquanto os educadores musicais e as entidades de classe ainda se 

debruçavam sobre a tarefa de garantir a aplicabilidade da lei, mediante a promoção 

de encontros e debates com gestores da educação, em maio de 2016 foi promulgada 

a Lei 13.278, que agregou as demais linguagens artísticas como componentes 

obrigatórios da Educação Básica e estabeleceu um prazo de cinco anos para que as 

instituições de ensino se adequassem. As mudanças ocorridas no cenário nacional 

durante a pesquisa podem ser tomadas como exemplos da fragilidade das leis.   

No capítulo final foram apresentadas considerações resultantes da coleta de 

dados com docentes dos quatro campi do IFBA onde o ensino de música era 

ministrado e, também, com estudantes egressos. A pesquisa atestou que somente 

nos campi Salvador e Vitória da Conquista havia um espaço exclusivamente destinado 

às aulas de música, embora, em 2016, de acordo com informações fornecidas pelo 

docente entrevistado, o campus Seabra tenha sido contemplado com uma sala 

destinada exclusivamente para as aulas de música. Ter um espaço exclusivo para as 

atividades musicais é um fator que contribui de forma significativa para o processo de 

ensino-aprendizagem e se reflete, diretamente, na visão do estudante sobre o valor 

que a instituição atribui às práticas musicais. Não obstante desfrute do privilégio de 

ter um espaço destinado às aulas, no campus Vitória da Conquista, a ausência de 

tratamento acústico que possibilite o isolamento sonoro ainda se configura com um 

problema a ser superado. Como a sala não está afastada suficientemente dos blocos 

onde outras aulas são ministradas, não são raras as reclamações de docentes sobre 

o vazamento do som das aulas de música.  

Quanto às condições dadas para as práticas musicais, constatou-se que os três 

campi localizados no interior do Estado possuíam um aparelhamento instrumental de 

boa qualidade e em quantidade suficiente para a realização das aulas. Por razões não 

elucidadas, o campus Salvador ficou fora dos dois últimos pregões que possibilitaram 

o aparelhamento dos outros três campi com instrumental Orff e instrumentos de banda 

pop. Entretanto, somente no campus Salvador há um estúdio de gravação. A despeito 

de tratar-se de um estúdio bem equipado, não registramos informações sobre a sua 

efetiva utilização.  
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Com relação à escolha da linguagem artística a ser trabalhada no componente 

curricular Arte, um dos docentes entrevistados informou, quase no final da pesquisa, 

que em decorrência de questões administrativas que envolvem a não substituição de 

professores aposentados, o sistema de rodízio no campus Salvador foi interrompido 

no primeiro semestre letivo de 2016. A partir de então, enquanto se aguarda uma 

solução adequada e desejada pela equipe de Arte, cada turma passou a trabalhar 

com uma única linguagem artística durante as quatro unidades acadêmicas do ano 

letivo. Além do prejuízo pedagógico que esta medida acarreta, ressaltado pelos 

professores daquele campus, acreditamos que ela provoque uma reação negativa nos 

estudantes, considerando que não cabe a eles a decisão sobre a linguagem que irão 

vivenciar.   

Em relação à maneira como as aulas eram ministradas, evidenciou-se, nas falas 

dos estudantes, que os projetos de extensão foram determinantes tanto para a 

decisão de estudar música no ensino superior quanto para a preparação requisitada 

para ingresso nestes cursos. Às aulas de música inseridas no componente curricular 

Arte não foi atribuída, pelos estudantes, a mesma importância. Decorrem daí algumas 

conclusões relevantes: (a) as aulas de música no componente curricular Arte abarcam 

uma quantidade consideravelmente grande de estudantes, em torno de quarenta por 

sala, com interesses diversos. Portanto, não podem ser comparadas às aulas 

vinculadas aos projetos de extensão, que recebem um grupo menor de estudantes, 

em torno de dez por sala, com interesse definido em aprender mais especificamente 

algum aspecto do fazer musical; (b) as aulas de música no componente curricular Arte 

são oferecidas no 1º ano do Ensino Integrado, embora os egressos tenham sido 

entrevistados quando já inseridos no ensino superior. Ou seja, no momento das 

entrevistas, as aulas que frequentaram no 1º ano dos quatro anos do Ensino Integrado 

estavam situadas em um passado muito mais distante do que as aulas que 

frequentaram nos projetos de extensão, até o 4º ano do curso; (c) os professores 

podem estar se dedicando mais às aulas ministradas nos projetos de extensão do que 

que às aulas oferecidas no componente curricular Arte; (d) por razões excepcionais, 

que têm relação com algum momento específico, para o grupo de estudantes 

entrevistados, as aulas vinculada ao componente curricular Arte não foram atraentes, 

o que pode ser constatado no depoimento de um dos entrevistados: “mostrou um lado 
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da música que eu não conhecia, e que eu só vim a conhecer um tempo depois. Só 

não foi de grande ajuda pra mim, por minha própria negligência. Mas, que era uma 

das aulas que mais me interessava, era ...” (APÊNDICE B – Questão 12.1. Guilherme). 

Esta excepcionalidade pode ter, também, por origem, percalços na trajetória dos 

docentes, como se evidencia no depoimento de outro estudante: 

 

Pô, na verdade ali foi um momento bem complicado porque, acho que 
naquele ano, o pai do professor de música tinha falecido. Então foi um 
ano bem difícil, foram poucas aulas, ele estava desestimulado e tal. 
Pra mim foi até um pouquinho frustrante na música. Mas, assim, um 
tempo depois o que eu pude absorver com ele foi demais. (APÊNDICE 
B – Questão 12.1. Eduardo). 

 

Como última conclusão sugerida pelos dados, destacamos que os Estudos de 

literatura, uma das etapas do modelo teórico de Swanwick, predominou nas aulas de 

música inseridas no componente curricular Arte, embora esta não seja a atividade 

mais estimulante do processo de formação musical. Em contrapartida, uma parte 

significativa de performance, talvez a mais estimulante de todas as etapas, ocorria 

nas atividades musicais desenvolvidas nos projetos de extensão.  

Todos os egressos entrevistados frequentaram aulas de música vinculadas a 

projetos de extensão durante o tempo em que estavam matriculados no Ensino 

Integrado. Somente um dos entrevistados frequentou algum curso de música em outra 

instituição enquanto estudava no IFBA e relatou que esta experiência, ocorrida 

durante apenas um semestre, não teria sido determinante em sua formação musical. 

Dois estudantes relataram que as aulas que frequentaram no IFBA eram 

complementadas apenas com estudos individuais em casa. Outros três informaram 

que, além desse necessário estudo individual, recorreram a estudos em grupo, 

sempre com um colega mais experiente para orientar. Desse último grupo, um 

matriculou-se em outro curso superior após a conclusão do Ensino Integrado; ou seja, 

enquanto estava na escola, ainda não havia decidido fazer música. Ainda desse último 

grupo, dois eram estudantes no campus Vitória da Conquista quando o afastamento 

do professor para desenvolver esta pesquisa determinou a supressão da oferta do 

curso de Leitura e Escrita Musical, uma das atividades importantes mencionadas 

como preparação da base musical. Este fato foi determinante para que os estudantes 

buscassem outras alternativas para desenvolver seus estudos. 
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Não obstante os problemas destacados, conclui-se que as atividades musicais 

desenvolvidas no ambiente da escola podem fornecer aos estudantes a base musical 

necessária para o prosseguimento de estudos em nível superior. Importante relembrar 

que uma das inquietações do pesquisador passava pelo fato de que o estudante que 

descobria seu potencial musical durante a Educação Básica, normalmente, buscava 

escolas de música, conservatórios ou professores particulares a fim de obter a 

formação musical básica exigida no ingresso na maioria das universidades brasileiras. 

Questionava-se a razão pela qual esta formação musical não era adquirida no 

ambiente da escola básica. Ao pesquisarmos o que ocorre nos demais campi do IFBA, 

onde há ensino de música, ficou evidente que esta formação musical pode, sim, se 

desenvolver por meio de atividades musicais praticadas no âmbito da escola, o que 

serve para reforçar o papel da Educação Básica na formação geral dos estudantes.   

Para uma análise mais detalhada da maneira como as aulas eram 

desenvolvidas, tanto no componente curricular Arte como nos projetos de extensão, a 

pesquisa adotou o modelo teórico musical C(L)A(S)P de Keith Swanwick (1979), 

segundo o qual o ensino de música deve ser baseado em cinco etapas: composição, 

estudos de literatura, apreciação musical, aquisição de habilidades e execução. 

Salienta o autor da teoria que composição, apreciação e execução são atividades 

importantemente ativas no processo de ensino-aprendizagem em música, enquanto 

estudos de literatura e aquisição de habilidades são atividades periféricas e 

hierarquicamente menos importantes para a prática musical.  

Dos cinco professores de música do IFBA somente dois mencionaram utilizar o 

modelo de Swanwick na elaboração de seus programas de ensino. Entretanto, a 

análise dos dados revelou que as etapas do ensino de música preconizadas no 

modelo teórico estão presentes na prática musical de todos os docentes do IFBA, 

exceto a prática de composição, mencionada por apenas três professores, sendo 

portanto, a única etapa que não é praticada em todos os campi.  

Com raras exceções, percebeu-se, pelas narrativas dos docentes e estudantes, 

que as etapas não foram aplicadas estanques nem isoladas. Pelo contrário, a maioria 

dos depoimentos mostrou que algumas etapas conduziam ou favoreciam o 

desenvolvimento de outras. Neste sentido, o ensino de música no IFBA estava em 
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pleno acordo com Swanwick, no que diz respeito à importância das práticas musicais 

e à forma como elas devem se relacionar e até mesmo se realimentar: 

 

Técnica sem execução é uma árdua ocupação, execução sem técnica 
deve certamente ser evitada; composição sem o estímulo e modelos 
de obras de outros compositores experientes em audição é 
improvável; o ouvinte que também não é ativo em música de alguma 
maneira é comparativamente raro; o conhecimento de literatura 
musical sem uma predileção para a audição musical ou mesmo 
alguma fluência no fazer música parece uma irrelevante ocupação35 
(SWANWICK, 1979, p. 46). 

 

A coleta e análise dos dados nos forneceram elementos sobre as perspectivas 

dos estudantes em relação às práticas musicais vivenciadas no IFBA e atestaram 

inúmeros pontos positivos dessas práticas. Ficou evidente que tivemos muitos acertos 

e que tais acertos foram fundamentais para as mudanças de paradigmas nas 

trajetórias de muitos estudantes. Neste sentido, temos a sensação de dever cumprido. 

Ao mesmo tempo, os depoimentos dos estudantes nos levam a repensar nossa 

própria prática pedagógica. A teoria de Swanwick, não pode ser tomada como uma 

regra para os encaminhamentos pedagógicos, mas pode ser entendida como uma 

proposta de reflexão para a prática de todos docentes de música. As conclusões da 

pesquisa podem servir de indicativo para se repensar as atividades desenvolvidas nas 

aulas de música do Ensino Integrado, incluindo no que diz respeito à distribuição da 

quantidade de aulas ou do tempo de cada aula, de modo a melhor contemplar as 

várias etapas do processo de ensino-aprendizagem. Estas reflexões encontram eco 

no pensamento de Swanwick, que alerta para o fato de que “o método específico de 

ensino não é tão importante quanto nossa percepção do que a música é ou do que 

ela faz. Ao lado de qualquer sistema ou forma de trabalho, está sempre uma questão 

final – isso é, realmente, musical?” (SWANWICK, 2003, p. 58).  

Para os seis egressos entrevistados, as atividades musicais praticadas no IFBA 

foram determinantes no processo de escolha da carreira profissional. Desta forma, 

mesmo considerando que o Ensino Integrado não se restringe ao objetivo de viabilizar 

                                                           
35 Skills without performance is an arid affair, performance without skills is surely to be avoided, 

composition without the stimulation and models of other composers works experienced in audition is 
unlikely; the auditor who is not also active in music in some other way is comparatively rare; 
knowledge of musical literature without a liking for musical audition or even some fluency in music-
making seems an irrelevant occupation (SWANWICK, 1979, p. 46). 
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possibilidades de formação em nível superior, e sim possibilitar aos sujeitos uma 

formação que lhes proporcione as condições para uma efetiva participação social, 

política, econômica e cultural, conclui-se que os resultados obtidos do ensino de 

música reiteram o papel do Ensino Integrado, de apresentar ao estudante um leque 

de possibilidades profissionais e não apenas um número limitado de cursos de 

formação tecnológica. Portanto, a inserção do Ensino Integrado no sistema escolar 

brasileiro, o ensino de música presente nesta forma de ensino e os resultados 

apresentados por estudantes encaminhados ao ensino superior de música 

representam paradigmas e paradoxos encontrados no ensino de música no IFBA. 

Paradigmas poderiam ser entendidos como os modelos que apontam as 

direções que a vida deve seguir e que estimulam o estudante a se encaixar em 

padrões previamente estabelecidos. Um estudante matriculado numa escola técnica 

escolher cursar a faculdade de música é uma quebra de paradigmas, e pode ser 

entendido como um paradoxo. O depoimento de um egresso nos dá um panorama 

claro de como a sociedade ainda percebe esta escolha como paradoxal: 

 

Porque eu sempre tive muito talento para a área de exatas. Aí tinha 
hora que era uma expectativa arretada, porque meu pai é engenheiro 
agora. Ele era técnico quando eu entrei no IFBA. Então tinha aquela 
expectativa de seguir os passos do pai. Então foi um baque. Eu 
entendo o baque deles, porque eu estava no IFBA e decidi fazer 
música foi um baque. Minha avó ficava conversando com minha 
namorada pra ela me convencer a não fazer música (APÊNDICE B – 
Questão 13.1. Adrian). 

 

Restringir os Institutos Federais a formações profissionais vinculadas à 

tecnologia ou estabelecer como etapa final dos seus estudantes a formação 

profissional técnica são paradigmas que estão sendo quebrados e essa ruptura pode 

ser constatada pela análise do perfil do egresso nos últimos anos. É imprescindível 

que esta mudança se aprofunde. É imprescindível que se garanta ao estudante uma 

formação ampla, abrangente, e não excludente. O Ensino Integrado é um terreno fértil 

para proporcionar aos estudantes experiências múltiplas no processo educacional e o 

ensino de música é uma delas. A conclusão desta pesquisa destaca os resultados 

alcançados e evidencia que o ensino de música na Educação Básica é uma 

experiência ímpar e necessária na trajetória educacional dos estudantes. 
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A trajetória da educação musical no Brasil, discutida no capítulo 2, também pode 

ser abordada a partir dos conceitos de paradigmas e paradoxos. As leis educacionais 

de abrangência nacional que interferiram no ensino de música estabeleciam 

paradigmas, que, em momentos específicos, deveriam reger as práticas musicais. O 

não cumprimento das leis por diversas instituições e gestores gerou verdadeiros 

paradoxos. Mais recentemente, as diferentes interpretações da Lei 11.769 podem ser 

tomadas como exemplos da forma paradoxal como os paradigmas foram apropriados 

pelos agentes educacionais. 

A presença da música no componente curricular Arte em apenas quatro campi 

do IFBA, a formação dos docentes de Arte exigida nos editais de concurso para 

docentes e a admissão de três professores de música do IFBA por meio de 

redistribuição são fatores indicativos de que não há paradigmas institucionais para a 

presença do ensino de música. Essa presença decorre de iniciativas individuais de 

alguns gestores e dos professores envolvidos. 

Iniciamos esta pesquisa com a ideia de que a práxis musical desenvolvida no 

IFBA era um dos fatores determinantes para a mudança de paradigmas e trajetórias 

de vida de muitos estudantes matriculados no IFBA. Foi necessário que eu saísse do 

lugar de professor e ampliasse o olhar para além do campus onde trabalhava, 

buscando, no papel de pesquisador, uma percepção mais abrangente do ensino de 

música no âmbito da instituição. Foi com essa perspectiva que procuramos 

informações em diversas fontes, sobretudo entre os dirigentes, professores de música 

e estudantes egressos da instituição. Chegamos ao final da pesquisa trazendo na 

bagagem um arcabouço teórico que nos legitima afirmar que a práxis musical 

desenvolvida nos quatro campi do IFBA onde há ensino de música é determinante 

para mudanças de paradigmas na trajetória dos estudantes. O texto de professora 

Mariza Fonterrada reflete nosso entendimento sobre o ensino de música no IFBA: 

 

O mais significativo na educação musical é que ela pode ser o espaço 
de inserção da arte na vida do ser humano, dando-lhe possibilidade 
de atingir outras dimensões de si mesmo e de ampliar e aprofundar 
seus modos de relação consigo próprio, com o outro e com o mundo. 
Esta é a real função da arte e deveria estar na base de toda proposta 
de educação musical (FONTERRADA, 2005, p. 106). 
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No início da pesquisa, dois dos estudantes entrevistados, egressos do IFBA 

campus Vitória da Conquista, constituíam, previamente, exemplos de inserção em 

cursos superiores de música. Os nossos pressupostos iniciais foram corroborados 

pela constatação de que outros estudantes e egressos se encontravam, naquele 

momento, musicalmente preparados para ingressar em cursos superiores de música, 

se assim aspirassem. A pesquisa foi instigada pelo desconhecimento das práticas 

musicais desenvolvidas nos demais campi do IFBA e pela perspectiva de identificar 

se os resultados obtidos no campus Vitória da Conquista encontravam 

correspondência nos campi onde o ensino de música estava presente.  

Identificar e analisar os processos educativos oriundos da práxis musical 

desenvolvida no Instituto Federal da Bahia, nos campi Salvador, Santo Amaro, Seabra 

e Vitória da Conquista, foram as estratégias utilizadas aferir a validade do nosso 

pressuposto inicial, de que o estudante que descobre seu potencial artístico-musical 

durante o Ensino Integrado do IFBA pode construir, no próprio ambiente da escola, 

sua formação musical básica, necessária para o ingresso no ensino superior, sem a 

necessidade de buscar essa formação em escolas de música especializadas.  

A conclusão desta pesquisa, reiterando o espaço da escola como um viés de 

transformação social, remete à reflexão de Paulo Freire: “A libertação autêntica, que 

é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é 

uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2016, p. 93). Desta forma, 

possibilitar que o estudante atinja outras dimensões de si mesmo, bem como amplie 

e aprofunde suas relações com o outro e com o mundo, é dar a ele estratégias que 

podem viabilizar mudanças de paradigmas. Dentre os inúmeros fatores que podem 

contribuir para estas mudanças, destaca-se, certamente, a práxis musical vivenciada 

pelos estudantes do IFBA.  
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APÊNDICE A - Tabulação das respostas obtidas nas entrevistas com professores de 
música do IFBA. 

 

Pesquisa: Ensino de música no IFBA 

Pesquisador: Marcos Ferreira, doutorando em Educação Musical da UFBA 

Entrevistas com professores de música do IFBA: Eric de Oliveira Barreto, Helder 

Rocha Leite, Michal Siviero Figueredo e Poliana Almeida; respectivamente, nos campi 

Seabra, Salvador, Salvador e Santo Amaro. 

 

As entrevistas tiveram como objetivo elucidar questões para a pesquisa de 

doutoramento em Educação Musical, desenvolvida no PPPGMUS/UFBA, sob a 

orientação do Dr. Luiz César Marques Magalhães, na perspectiva de entender como 

funciona o ensino de música no Instituto Federal da Bahia. As perguntas e respostas 

foram organizadas em blocos. 

 

1) As entrevistas ocorreram de dezembro de 2014 a abril de 2015. 

 

2) A ordem na qual os docentes aparecem na tabulação das respostas, não 

corresponde a ordem alfabética dos nomes dos docentes e sim as datas nas 

quais as entrevistas foram realizadas. Como as datas das entrevistas não 

foram divulgadas, a identificação dos docentes será preservada. Portanto, eles 

serão identificados como Docente 1, Docente 2, Docente 3 e Docente 4 e o 

tratamento será dado para todos e todas no masculino.    

 

3) Em alguns momentos das entrevistas foram necessárias intervenções do 

pesquisador para melhor elucidar as respostas. Tais intervenções aparecem 

em negrito no decorrer dos diálogos.  
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1 PERFIL DO PROFESSOR (RESPONDENTE) 
 

 
1.1 Identificação do respondente: 36 
 

Docente 1 
 

Docente 2 Docente 3 Docente 4 

 
1.2 Regime de trabalho:  
                    
    (x) D.E.  
    ( ) 40h 
    ( ) 20h    
    ( ) Substituto 
 

    (x) D.E.  
    ( ) 40h 
    ( ) 20h    
    ( ) Substituto 

    (x) D.E.  
    ( ) 40h 
    ( ) 20h    
    ( ) Substituto 

    (x) D.E.  
    ( ) 40h 
    ( ) 20h    
    ( ) Substituto 
 
 

 
1.3 Titulação 
 
    (  ) graduado   
    (  ) especialista   
    (  ) mestre   
    (x) doutor 

    (  ) graduado  
    (  ) especialista   
    (  ) mestre   
    (x) doutor 

    (  ) graduado 
    (  ) especialista   
    (x) mestre   
    (  ) doutor 

    (  ) graduado 
    (  ) especialista   
    (x) mestre   
    (  ) doutor 

 
 
1.4 Área de atuação 
 
(  ) instrumentista               
(  ) regente   
(  ) educador musical  
(x) Outros: O que 
precisa ser 
 

(  ) instrumentista               
(x) regente   
(x) educador musical  
(  ) Outros: 

(  ) instrumentista               
(  ) regente   
(x) educador musical  
(  ) Outros: 

(  ) instrumentista               
(  ) regente   
(x) educador musical  
(  ) Outros: 
 

 
1.5 Desde quando trabalha no IFBA? 
 

2013 1987 2014 2007 
 
 
1.6 Como foi a forma de acesso? 
 
( )  Concurso do 
IFBA   
(x) Redistribuído de 
outra instituição 

(x) Concurso do 
IFBA   
( ) Redistribuído de 
outra instituição 

( )  Concurso do IFBA   
(x) Redistribuído de 
outra instituição 
 

(x) Concurso do 
IFBA   
( ) Redistribuído de 
outra instituição 
 

                                                           
36 Os docentes foram identificados como Docente 1, Docente 2, Docente 3 e Docente 4, de acordo com 

a sequência de datas nas quais as entrevistas foram realizadas.  
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1.7 Considera adequada a sua carga horária de trabalho? 
 

Sim, muito 
adequada 

Sim, adequada. Não, inadequada. Sim, adequada. 
 

 
 
1.8 Quais os trabalhos anteriores? 
 
( ) Experiência com 
Educação Básica na 
rede púbica 
municipal, estadual 
ou federal. 

 
(x) Experiência com 
Educação Básica: 
Ensino Fundamental 
na rede privada. 
 
(x) Experiência como 
professor particular 
de instrumento.  
 
(x) Experiência como 
regente de coros.  
 
( ) Experiência como 
monitor ou 
estagiário.  
 
(  ) Instrumentista 

( ) Experiência com 
Educação Básica na 
rede púbica 
municipal, estadual 
ou federal. 
 
( ) Experiência com 
Educação Básica: 
Ensino Fundamental 
na rede privada. 
 
( ) Experiência como 
professor particular 
de instrumento.  
 
(x) Experiência como 
regente de coros.  
 
( ) Experiência como 
monitor ou 
estagiário. 
  
(  ) Instrumentista 

( ) Experiência com 
Educação Básica na 
rede púbica municipal, 
estadual ou federal. 
 
 
( ) Experiência com 
Educação Básica: 
Ensino Fundamental na 
rede privada. 
 
( ) Experiência como 
professor particular de 
instrumento.  
 
( ) Experiência como 
regente de coros.  
 
(x) Experiência como 
monitor       ou 
estagiário. 
 
(x) Instrumentista 

(x) Experiência com 
Educação Básica na 
rede púbica 
municipal, estadual 
ou federal. 
 
(x) Experiência com 
Educação Básica: 
Ensino Fundamental 
na rede privada. 
 
( ) Experiência como 
professor particular 
de instrumento.  
 
( ) Experiência como 
regente de coros.  
 
( ) Experiência como 
monitor ou 
estagiário. 
 
(  ) Instrumentista 
 
 
 
 
 

2 ACERVO MUSICAL E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 
 
2.1 Há uma sala especial exclusiva para as aulas de música? 
 
(x) Sim                         
( ) Não 

(x) Sim                          
( ) Não 

( ) Sim                          
(x) Não 

( ) Sim                          
(x) Não 

 
 
 
2.2 Se a resposta for negativa, onde ocorrem as aulas? 
 
( ) na sala de aula da 
própria turma 
 
( ) no auditório do 
campus 

( ) na sala de aula da 
própria turma 
 
( ) no auditório do 
campus 

(x) na sala de aula da 
própria turma 
 
( ) no auditório do 
campus 

( ) na sala de aula da 
própria turma 
 
( ) no auditório do 
campus 
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( ) em diversos 
lugares, inclusive 
ambientes externos 
 
( ) outros 
 

 
( ) em diversos 
lugares, inclusive  
ambientes externos 
 
( ) outros 
 

 
( ) em diversos 
lugares, inclusive  
ambientes externos 
 
(x) outros: sala de 
vídeo conferência 
 

 
( ) em diversos 
lugares, inclusive em 
ambientes externos 
 
(x) outros: sala 
usada para aulas de 
desenho técnico 
 

2.3 Se a resposta for afirmativa, por favor descreva este espaço: 
 
Docente 1 Duas salas equipadas com teclados e outros instrumentos, localizadas longe 

dos demais blocos de aulas, bem isolada e com isolamento sonoro. Ambiente 
agradável, uma das sala com boa luminosidade e janelas e outra sala sem 
janelas e com mais isolamento acústico. Os estudantes levam em torno de 10 
minutos para descolamento do prédio de aulas para o espaço de arte.  
 

Docente 2 O espaço de arte é maravilhoso. Música é a linguagem mais privilegiada. Essa 
sala aqui, por exemplo, funciona somente para aulas de técnica vocal e lá no 
estúdio nós temos a sala para parte prática e para parte teórica. O estúdio é 
maravilhoso, uma mesa de 35 canais. 
 

Docente 3 Sem resposta 
 

Docente 4 Sem resposta 
 

 
2.4 Que instrumentos musicais há na sala de música? 
 
Docente 1 Teclados, percussão, incluindo bateria e atabaques. Existe também um monte 

de instrumentos enfeitando a sala. Pelo quantitativo e tipo de instrumentos que 
vejo sem utilização, acredito que já houve uma banda aqui.  
 

Docente 2 Teclado, percussão e violão  
 

Docente 3 Teclado, percussão, incluindo bateria, violão, flauta, flauta de êmbolo, 
clarinete, guitarra, baixo, quite de instrumental orff, equipamento de 
manutenção (case, capa).  
 

Docente 4 Teclados, pianos elétricos (dois), instrumental Orff, instrumentos de banda 
pop: violão, guitarra, baixo, bateria.  
 

 
2.5 Há outros instrumentos musicais fora da sala de música, no auditório, por 

exemplo? 
 
Docente 1 Não 

 
Docente 2 Não 

 
Docente 3 Não 

 
Docente 4 Não 
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3 ORGANIZAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR ARTE / DINÂMICA DAS 
ATIVIDADES 

 
3.1 Em sua prática pedagógica no IFBA trabalha exclusivamente com a linguagem 

musical? 
 
(x) sim             
(  ) não 
 

(x) sim                   
(  ) não 
 

(x) sim                      
(  ) não 
 

(x) sim                    
(  ) não 
 

 
3.2 Além de música, os estudantes do Ensino Integrado têm aulas de outras 

linguagens da arte? 
 
(x) Sim                             
(  ) Não 
 
 Artes Visuais 
 Dança 
 Teatro 

 

(x) Sim                            
(  ) Não 
 
 Artes Visuais 
 Dança 
 Teatro 

(  ) Sim                             
(x) Não 
 

(  ) Sim                             
(x) Não 
 

 
3.3 Os estudantes do Proeja também têm aulas de música no noturno? 
 
(x) Sim                         
(  ) Não 

(x) Sim                         
(  ) Não 

(  ) Sim                         
(x) Não 

(x) Sim                         
(  ) Não 
 

 
3.4 Como é a organização para trabalhar com as quatro linguagens artísticas em 

apenas uma série do Ensino Integrado? 
 
Docente 1 O ano escolar é dividido em quatro unidades acadêmicas, que tem duração de 

aproximadamente dois meses. A cada unidade, uma linguagem artística é 
ministrada. 

  
Docente 2 Eu não fui o mentor dessa coisa das 4 linguagens, mas eu fui um dos grandes 

que lutou pra falar sistematicamente sobre as 4 linguagens, criar os módulos 
de atividades artísticas aqui dentro, como também fiz o projeto desse centro 
de artes (junto com um aluno meu). 
A cada unidade acadêmica (em torno de oito aulas), uma linguagem artística 
é ministrada. 
São aproximadamente 8 aulas de cada linguagem, em uma unidade. Quando 
o aluno começa a compreender um pouco ele já passa para outra linguagem. 
Porque nossa intenção não é torna-los musicistas, é o despertar. 
Criou-se o modelo das quatro linguagens como produtos para fortalecimento 
cultural das suas atividades e isto tem trazido um benefício muito grande para 
todos os alunos, que usam de todas essas linguagens e creditam a eles 
possibilidades de fortalecimento cultural, fazerem banda, etc. 
Lá em 1987, o ensino de música acontecia em projetos de oficinas, como se 
fossem mestres de ofício. Mas, a música ensinada mesmo, tal como teoria, 
harmonia, como todo processo de música, não havia.  
Isto já existia antes do Sr. entrar ou começou quando você já estava 
aqui? 
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Eu não quero ser o pai. Eu seria muito exclusivista achar que este mérito é 
meu. 
Só para o professor ficar tranquilo na resposta: quando eu cheguei em 
Conquista, em 2005, nunca havia tido aula de música antes. Havia uma 
professora de artes visuais. Ou seja, o primeiro embrião de educação 
musical no campus começou quando da minha chegada. O que quero é 
saber se quando você chegou aqui já havia uma tradição de ensinar 
música por outro professor ou se você foi o primeiro.  
Existia o coral, antigo, por outros professores que tentaram fazer coral aqui, 
mas eu acho que a dinâmica maior mesmo, pelo menos em níveis de formação 
coralística quem deu fui eu. Peguei turmas de adolescentes e levei para 
participar de Encontro de corais das escolas técnicas federais, que por sinal 
ganhamos em primeiro lugar. Naquela época, com adolescentes cantando 
Lua, lua, lua (de pés no chão), fazendo um trabalho muito bonito. E nesta 
época eu era muito feliz. Porque eu via o ensino da educação musical 
fortalecido por um resultado satisfatório. E hoje eu não vejo. Hoje, com toda 
minha dinâmica de doutor, de chegar em uma sala de aula e ter o referencial 
do saber, essa coisa toda, essa potência toda, mas eu sinto uma distância 
muito grande entre o aluno e o .... Por que? Quais são as causas desse 
fenômeno? Eu atribuo isto a uma inversão cultural que está havendo no mundo 
inteiro, no mundo globalizado. Salvador pra mim, vinte anos atrás, era uma 
cidade mais politicamente correta e culturalmente maravilhosa. Uma cidade 
que tinha Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Betânia, João Gilberto, tal. E 
hoje praticamente entregamos... Os próprios carnavais que se construía 
músicas tão bonitas, e que eu achava que naquela época essas músicas eram 
completamente destorcidas, eram músicas muito, muito ruins, sem conteúdo 
nenhum. Mas, eu tenho saudade daquela época. Porque hoje se constrói uma 
coisa muito perversa, muito... São dois acordes só, quando muito, tal... E eu 
com ouvido absoluto e ouvi muita coisa boa neste mundo, não consigo 
compreender essa formação cultural que esse povo adquiriu hoje. Eu gosto 
muito das músicas de raiz.  
Hoje, em seu campus os estudantes passam pelas 4 linguagens. Em que 
época isto começou?   
Começou com os fundamentos da Leis de Diretrizes e Bases da Educação, 
que previa em seus artigos que deveria se ensinar música e dava mecanismos 
de como se ensinar música. E sou completamente contrário. Hoje eles trazem 
os cadernos do MEC com as metodologias que você deve usar, tentando 
mostrar para professores graduados, mestres e doutores, que já tem um 
equilíbrio quântico de como administrar música. Eles trazem esses formatos 
de como se deve trabalhar. 
Você deve estar se reportando a LDB 9.394 de 1996. Mas, sabe em que 
época o ensino de música passou para sala de aula aqui no IFBA, como 
existe hoje? 
Aí começamos a ensinar música, precisamente, pra você que quer ser mais 
específico, a partir de 2009, 2010, por aí. 
2009? Então a música na sala de aula só começou a partir de 2009? 
A música com esse mecanismo de interação, de conteúdos programáticos. 
Como funciona hoje? O aluno passa por 4 linguagens durante o ano, não 
é isto? Então ele tem uma unidade de música, uma unidade de artes 
visuais, outra de dança e outra de teatro. Este modelo que a gente está 
falando, que existe hoje, você lembra quando ele foi implantado? 
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Desde 1987. Desde que entrei. Sempre assim. Agora, veja bem, a sua 
pergunta me remete a um questionamento muito maior: ensina-se música? Ou 
ensina-se a cantar? 
Isto é um outro aspecto. Eu estou falando de modelo educacional. O 
modelo que existe hoje, do aluno passar pelas quatro linguagens, como 
acontece em seu campus. 
Desde 1987. Se ensina educação musical. 
 

Docente 3 Sem resposta 
 

Docente 4 Sem resposta 
 
 

3.5 A organização didática adotada para Arte em seu campus atende às 
necessidades pedagógicas da disciplina? 

 
Docente 1 Atende sim, considerando o objetivo de apenas apresentar os elementos da 

disciplina e instigar os estudantes para se envolverem em algum projeto que 
lhes interesse, que lhes agrade. Entretanto seria necessário fazermos 
experiências diferentes, para termos outros resultados. Por exemplo, há 
estudantes que já chegam gostando de música, então para estes, os dois 
meses serão suficientes e eles irão se engajar em algum projeto que lhe 
permita aprofundar os conhecimentos em música. Mas, para os estudantes 
que apenas ouviam música, não tendo uma experiência maior, provavelmente 
dois meses não serão suficientes para que eles gostem tanto ou percebam 
que é possível que eles aprendam a tocar ou a cantar melhor, ou fazer música. 
Refletindo sobre o que fazíamos em meu trabalho anterior, onde os estudantes 
tinham aulas de música o ano todo, sinto este modelo adotado aqui como se 
fosse um fast food. Quando se tem o ano todo, o professor decora o nome dos 
estudantes. Na outra instituição fazíamos um produto melhor no qual cada 
unidade abordava algo, que desembocava num produto importante no final do 
ano. Neste sentido eu sinto falta de ter esse pedaço maior. Por outro lado, lá 
eu sentia falta de outras linguagens artísticas, pois a música era a única 
linguagem artística trabalhada na disciplina Arte e os estudantes queriam 
dançar, queriam atuar, eles queriam tudo e eu não podia dar tudo. Aqui eu 
tenho outra realidade, temos todas as linguagens, embora com esse processo 
menor em cada linguagem. São coisas opostas, realidades distintas. Se 
tivéssemos um meio termo, duas unidades (um semestre) em cada linguagem 
poderia ser uma proposta interessante para refletirmos depois. Acredito que 
da maneira que está, sendo bem direcionado e bem trabalhado, dá para fazer 
bastante coisa, porque os próprios estudantes revelam que entram com um 
pensamento e acabam saindo com outro, em apenas um bimestre. 
 

Docente 2 Especificamente falando sobre a proposta pedagógica das 4 linguagens, não 
estou satisfeito, principalmente voltando para a educação musical. Eu 
acredito que a escola tem uma responsabilidade muito grande para 
potencializar este nível de entendimento para que o professor possa ser um 
educador musical. Embora eu seja um educador musical, não fui o professor 
aqui para ensinar as pessoas a tocarem violão ou cantarem não. Fui um 
educador musical, porque sistematicamente eu abordo a linguagem de 
música desde... eu faço uma ordem cronológica, eu não deixo o aluno 
acéfalo, eu não pego o aluno potencializando só as ações e o mecanismo 
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que eles atribuíram aqui dentro da cidade. Não. Eu faço o aluno rever o 
passado cronologicamente. 

 
Docente 3 

 
Eu sempre faço muitas alterações nos programas de um ano para outro. 
Porque eu acho a carga horária baixa. 60 horas por ano, com turmas com 
até 40 alunos, não dá pra fazer um atendimento que eu acho mais profundo. 
Mas, eu entendo que todos os professores pensam que os alunos deveriam 
se aprofundar mais em sua disciplina. Precisa relativizar para não virar um 
caos e sobrecarregar os alunos. Bem, eu acabo variando algumas atividades 
de um ano para outro, até porque a gente pega turmas muito diversas. Há 
turmas que tem alunos que já tocam, que tem algum conhecimento musical, 
e que tem demandas por um tipo de conhecimento. Mas já tive alunos que 
não conheciam nem os nomes das notas... falando de um ponto de vista de 
um conhecimento mais cognitivo, das habilidades musicais específicas, da 
questão subjetiva da música, da audição, etc.  
 

Docente 4 Sem resposta 
 

 
4 PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS AULAS DE MÚSICA MINISTRADAS NO ENSINO 

INTEGRADO 
 
4.1 A ementa da disciplina é de sua autoria ou já existia? 
 
Docente 1 A gente que faz. 

 
 
Docente 2 

 
Não fui eu que construí. Fui um dos pilares, dei a contribuição. Aliás, eu nem sei 
se tem ementa. Estamos aqui muito aleatórios, jogados, cada um com as suas 
particularidades. 
A metodologia para o ensino de música naquela época era voltada 
simplesmente para o fazer com o coro. Portanto, os conteúdos programáticos 
naquela época eram especificamente voltados para construção e elaboração de 
um coro. E quando se falava em coro você trazia todas as formalidades e 
procedimentos que existem na formação de um coro misto. A dificuldade era 
muito grande naquela época porque na escola não se falava nas quatro 
linguagens artísticas potencialmente como atividades curriculares, mas sim 
como oficinas. Por ordem da direção, fazer um coral e fazer um coral cantar 
testava a sua essência e sensibilidade musical. A sua qualidade estava 
vinculada ao coro cantar bem. 
 

Docente 3 Como assumi o lugar do professor de artes visuais, foi necessário fazer uma 
readaptação da ementa. 
 

Docente 4 Sim. Porque quando eu entrei no IFBA o campus estava começando. Foi no 
primeiro ano do campus, em 2007. Então eu já entrei no primeiro corpo docente. 
O professor de desenho técnico do campus é formado em artes plásticas, então 
ele faz essa parte de artes visuais. 
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4.2 Descreva em linhas gerais como ocorre uma típica aula de música da grade 
curricular semanal: 

 
Docente 1 Uma ou duas aulas sobre instrumentos musicais: classificação dos 

instrumentos, produção sonora, timbre, apreciação musical através de vídeos. 
Outro bloco de parâmetros sonoros: mapa sonoro, criação de representações 
escritas de sons, para que eles entendam que a partitura é uma convenção, na 
tentativa de diminuir a distância daquela música mais elitizada, de uma cultura 
euro-ocidental, para questões do cotidiano. Mostro que música não é somente 
ouvir música, que existem outras possibilidades, como compor, cantar, tocar, 
criar. Eles devem saber que existem músicas muito complexas, que brincam 
com os sons, que música é uma organização sonora, não é só combinação 
sonora. 
Permito que através de seminários, resultantes de pesquisa, eles apresentem 
um mundo deles, tendo por exemplo, seminário sobre legião urbana, seminário 
sobre música nas trilhas sonoras. Assim, dentro do que eles gostam, eles 
podem escolher e apresentar seminários e eu vou amarrando, pegando os 
exemplos musicais que eles trazem e tentando analisar com eles a forma da 
música, a quantidade de instrumentos, fazendo apreciação musical. Na aula de 
hoje, sobre trilha sonora, eu pedi ao grupo que fizesse uma interação com os 
demais colegas da turma. Então eles trouxeram várias trilhas sonoras e 
colocavam para a gente adivinhar o nome do filme. Esse é um trabalho de 
apreciação. Tento mostrar um leque e no final eles fazem uma música, ou um 
trecho sonoro musical, para trabalhar tudo isto na prática. 
Na aula sobre instrumentos musicais a gente fez uma prática de conjunto, onde 
cada um tocou um instrumento disponível, alguns trouxeram teclados e 
instrumentos de sucata. O objetivo é que eles se sintam fazendo, não somente 
contemplando. 
Quando a gente fala de fenômeno sonoro eu vou para o teclado, toco, e peço 
para eles marcarem o tempo da música, o compasso, marcando com o pé, 
palmas, batendo na cadeira. Peço para eles solfejarem e tocarem no dia que 
tem aula de representação escrita convencional. Eu mostro muito a flauta doce 
como um instrumento. Eu mostro a escrita musical convencional para eles 
saberem que existe muito conhecimento que nos é negado, que não é algo 
comum na escola e que deveria ser comum. 
 

 
Docente 2 

 
Eu abordo primeiramente a questão da música na idade média. Faço eles 
retrocederem pra saber como foi essa conquista pra chegar até a nossa 
polifonia. Uma visão histórica. Reporto à idade média para mostrar pra eles o 
que foi a monodia e que a música era voltada essencialmente para o serviço 
católico romano e que naquela época a música era eminentemente vocal (o 
entrevistado descreve as partes da missa). Então, qualquer aluno meu vai saber 
o que é um Kyrie, Glória, Credo, Sanctus... e alguns compositores daquela 
época, mostrando e fazendo uma relação/analogia entre os 
compositores/instrumentos daquela época e os compositores/instrumentos de 
hoje. Pra você ter uma ideia eu falo até de Léonin e Pérotin e mostro a música 
deles, passo pra eles ouvirem até chegar no baião de Luiz Gonzaga. Aí eles 
ficam admirados com toda essa potência. E assustadoramente não houvera 
tempo para edificar o sistema da polifonia. Por que? O Brasil fora descoberto 
em 1500, e em 1500, na Europa, já iam ao teatro ver peças polifônicas. 
Caramba, então temos essa deficiência. Mas, a construção da nossa música 
primitiva passara essencialmente por uma coisa muito maravilhosa, que é a 
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construção da música ameríndia e que nós não damos valor. Nós nem sabemos 
falar o nosso tupiniquim e a gente malha os países vizinhos, mas o Paraguai 
sabe falar o Guarani, perfeitamente, o dialeto deles e a língua castelhana 
perfeitamente. E nós nem sabemos por onde anda o tupiniquim.  
Pois bem, faço uma cronologia, idade média, Ars Antigua, Ars Nova, e vou 
posicionando os compositores e a música, etc. E aí chego na renascença, na 
alta renascença. Digo para meus alunos que este movimento quebra todas as 
antíteses e formalidades da idade média. Um novo pensamento do homem, 
tentando quebrar aquele cárcere privado das sustentações dogmáticas, da 
própria sustentabilidade da música. A música tinha que ser essencialmente pra 
Deus, mas não, agora não, agora eu vou fazer música para os trovadores, eu 
vou fazer música para minha amada, etc. O renascimento é o renascer das 
artes. Então ele potencializa tudo isto no ser humano de uma forma dinâmica 
de construir um novo modelo de pensar a música. Palestrina por exemplo, 
escrevera 28 Ave Marias. Então eu vou mostrando tudo isto pra eles. São aulas 
de educação musical mesmo. E chego ao Classicismo, aí a gente dá uma 
parada e respira bastante. Mas, antes do classicismo a gente passa pelo 
barroco e tal, e mostro a música de Bach e, claro, peço a eles que pesquisem.  
Mostra gravações? 
Mostro gravações. E claro que não vou na essência da análise estrutural, não 
compete porque eles ainda não sabem notas. Mas, eu vou abordar notas daqui 
há pouco; a compreensão teórica da música e o fascínio pelo... 
Aí eu chego nesses compositores e falo dos vultos grandiosos, e aí dou as 
minhas tacadas também metafísicas para construir uma música. Na Alemanha 
tocava Mozart essencialmente? Será que só deu Mozart na Alemanha? E em 
Israel toca o que? Israel fora vitimado e entra aí o conflito da estúpida guerra 
que Hitler matara todo mundo mas, aquele grande maestro de Israel tocou 
Mozart. Isto é um ato de bravura mas ao mesmo tempo de reconciliação, pra 
mostrar que a música sobrevive até essas intemperes, essas barbáries 
dramáticas. Então o aluno sai daqui com um pensamento ideológico. 
E mostro pra eles que Beethoven, que foi um pré-romântico mas escrevera a 
Heroica dedicada a Napoleão, mas quando ele soube das atrocidades de 
Napoleão, ele rasga a dedicatória e fala: não dedico obras a tiranos. Já tem um 
posicionamento político ali enraizado em Beethoven. E mostro essas histórias, 
e essas histórias fascinam e são histórias contadas e referenciadas por célebres 
pesquisadores, não são contos ficcionais.   
E aí quando chego no classicismo eu dou uma parada para entrar no 
romantismo já com Beethoven e outros compositores. E isto dura praticamente 
3 aulas, e a partir daí eu já começo inserir o modelo diatônico, na perspectiva 
de você compreender a música através da simbologia da música, que é a parte 
teórica e quando vejo que vai atrasar, pois vai ser difícil pra eles compreenderem 
questões relacionadas a intervalos (o entrevistado dá exemplo melódico). Eles 
querem tocar um pagode, querem cantar. Então eu ensino a parte teórica 
fundamental, muito restrita mesmo, mostrando valores, duração de notas etc, e 
contextualizando sempre. Não mostro essa coisa isolada não, puramente 
teórica não, porque aí você assusta. 
O que de prático acontece em sua aula? 
Aí é que é maravilhoso. À prática eu reservo sempre as 3 aulas finais. Vamos 
brincar de música? Vamos. (Como ensinar música? Isto é o que eles mais 
gostam). Enquanto estávamos nas outras aulas, na perspectiva, mostrando 
vídeo, etc., eles estavam assim assustados, mas quando você possibilita a eles 
que eles podem construir uma música, aí tudo muda. Aí você se pergunta, por 
que que eu falei de Beethoven, de Mozart, de Pérotin? Gente, vamos fazer o 
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seguinte, todo mundo aqui faça o seguinte... (o entrevistado dá exemplos de 
uma célula rítmica de maracatu com a mão) e por incrível que parece isto é o 
que fascina eles. E eles pensam, meu Deus! Agora o professor olhou pra gente.  
Então eu pergunto: quem é que sabe tocar ai? Um responde: eu. Então eu falo: 
nunca diga que você sabe tocar. E quem toca violão? Eu, eu, eu... Muito bem: 
violão é o instrumento mais fácil de ser mal tocado. Aí começa a algazarra. E 
como sou violonista eu pego o violão e começo a tocar. Só neste momento eu 
mostro a eles que sou músico e instrumentista também. Ai a admiração pelo 
professor cresce: 
- Poxa, o professor tem todo esse saber e além do mais toca.  
- Professor, o senhor sabe tocar aquela música? E aquela?  
E aí vamos brincar de fazer música. E quando eu vejo que uma turma... Porque 
assim, há turmas que não sabem absolutamente nada. Essa abertura de cotas... 
Eu sou muito favorável, porque vamos fazer uma reparação social, 
antropológica muito justa, mas por outro lado, você está possibilitando a entrada 
de gente que não sabe nada. O IFBA hoje está cheio de gente desprovida de 
cultura, que não sabe absolutamente nada. Eu perguntei assim: quem é Chico 
Buarque de Holanda, alguém conhece? A turma toda ficou muda. Uma aluna de 
14 anos falou: eu sei professor: Chico Buarque de Holanda... já sei... é o avô do 
filho de Carlinhos Brawn.  
Então tem essa desinformação. Porque isto são conhecimentos gerais, que 
hoje, com advento da tecnologia, as possibilidades de conhecimento, você dá 
um enter aqui e você tem um conhecimento, aparece tudo. Os processos 
midiáticos estão aí construindo toda uma formação para você visualizar o 
mundo e você não pode ficar como um egoísta caracol, focado dentro das suas 
entranhas. Você tem que ver que o mundo se abriu, o mundo está hoje 
globalizado, a educação não precisa ter mais fronteiras. É fácil hoje você escutar 
um concerto de Mozart. Mas não, eles usam a tecnologia para acessar as redes, 
as coisas mais assustadoras...  
Então assim, a gente vai construindo esse modelo de educação musical, 
embora Marcos, eu fique com o meu coração muito apertado porque depois eles 
saem, isto aqui é um trampolim... 
 

Docente 3 Tento trabalhar cada unidade com um módulo, então cada bimestre acaba 
sendo um pouco diferente. Aqui no IFBA se tem a exigência de fazer três tipos 
de avaliações diferentes por unidade, que é até um número alto. E ainda tem 
um problema: a gente ocupa muito tempo com as avaliações.  
Mas, considerando um regime regular de pegar uma turma com 4 bimestres, 
normalmente faço: 
a) Introdução sobre a discussão do que é arte e como a música se insere na 

questão das artes. Ai neste período eu faço leitura de textos, e mostro 
alguns exemplos apenas ilustrativos de outras artes, nada muito profundo, 
só pra criar um contraste mesmo. Então a gente lê texto, vê exemplos 
artísticos e escuta músicas; inclusive músicas que os próprios alunos 
trazem, pra criar algum tipo de contato.  

b) Vou também fazendo um diagnóstico de como está o padrão de escrita e 
leitura dos alunos, porque acho que isto é transversal a qualquer das 
disciplinas, assim a gente pode dar alguma orientação e contribuir com isto.  

c) No segundo bimestre a coisa se torna mais específica. Até o meio do ano 
a gente não tinha nenhum instrumento aqui. Nada que os alunos pudessem 
vivenciar a não ser com recursos próprios. Ai a gente trabalhou com a 
questão das propriedades do som, noção de timbre, altura, duração e 
intensidade, trabalhamos também com alguns recursos de percussão 
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corporal, montando alguns trechos musicais com percussão corporal e com 
voz para a gente trabalhar essas dimensões do som e relacionar o som 
enquanto elemento de trabalho do músico e como o som é essa matéria 
prima que é manipulada, transformada, concebida e imaginada para se 
fazer um trabalho criativo que se torna música.  

d) No 3º bimestre a gente vai trabalhar com outras noções, além do som, a 
gente trabalha com música, que é a noção de melodia, harmonia, ritmo, 
textura e música, alguns elementos musicais, forma e música. Pra isto 
procuro trabalhar num processo de troca, o material musical que os alunos 
trazem, músicas que eles gostam, e outras que vou trazendo para provocar 
outros tipos de visão musical; desde músicas do repertório tradicional 
europeu até exemplos de música africanas, músicas brasileiras de diversos 
gêneros e músicas de diversos contextos e estilos.  

e) Costumo dar uma ênfase grande durante o estudo de timbres, pra gente 
pesquisar muitos instrumentos musicais, pra conhecer os instrumentos de 
orquestra, os instrumentos que são utilizados em grupos populares, 
instrumentos típicos de culturas africanas, instrumentos de culturas árabes, 
instrumentos orientais, da cultura chinesa, japonesa, pra gente entender 
como funcionam estes instrumentos. Alguns grupos de estudantes puderam 
aprofundar na pesquisa entendendo o que são instrumentos aerofônicos, 
cordofônicos, este tipo de coisas.  

f) Objetiva-se que na 4ª unidade a gente monte algum tipo de trabalho coletivo 
para apresentação. Então a gente pega todo este conhecimento que foi 
trabalhado, ensaiado em pequenos trechos e vivências durante o ano pra 
que a gente consiga montar ou trechos ou músicas completas pra 
apresentação. Então eles tendo esta experiência de se apresentar, será 
muito bom para compreender como é essa parte do trabalho do músico no 
palco, o nervosismo que dá, a insegurança, a experiência de ver o trabalho 
pronto, o processo de construir. Tudo isto é muito importante. 

 
Docente 4 Geralmente a gente tem uma parte de apreciação musical. Mais ou menos no 

modelo TECLA: apreciação, execução, história da música, geralmente não 
muito, e um momento de teoria musical (que também é muito pouco). A gente 
foca mais na área de apreciação musical e de execução. Então execução mais 
vocal, a gente canta, faz algumas atividades com o corpo também, no geral é 
escolhido uma canção, um repertório que a gente vai trabalhar durante a 
unidade. Aí a gente canta essas canções, uma forma de começar a aula e faz 
aquele aquecimento, depois a gente parte para apreciação musical e outras 
atividades, sempre dividido dessa forma.  
 
 

4.3 Quais conteúdos musicais são trabalhados? 
 
Docente 1 O objetivo principal da ementa para esse trabalho em dois meses, tem raízes 

ou fundamentação teórica em Swanwick, Schafer, Orff, alguns dos nossos 
filósofos/educadores musicais, que em suma seria levar os estudantes a não 
somente ouvir música, pois os estudantes ouvem muito música. Eles têm mais 
repertório do que eu, por conta do acesso que hoje é infinitamente maior do que 
em outras épocas. No entanto, eles ouvem letras. Os sons ficam num segundo 
plano, bem pequeno. Eles não têm o hábito de ouvir os sons pelos sons, o 
fenômeno sonoro, o aspecto inerente do som. Embora a gente trabalhe o 
contexto, o aspecto delinear da música, tenho tentado reascender o aspecto 
sonoro, os elementos da música. Tento tira-los do papel passivo de ouvinte e 
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trazê-los para um papel mais ativo, de criação e execução musical. Parto da 
afirmativa de que desde o 5º mês de gestação eles já ouvem os sistemas 
sonoros. Logo, nas aulas de música eu tento mostrar que eles já sabem música, 
o que eles não sabem é denominar conceitos. Do jeito deles eles sabem 
identificar quando alguém está cantando errado, quando alguém está 
desafinado. Assim, partindo da maneira leiga deles eu vou trazendo-os para os 
conceitos. Tento trazer pra eles que a música não é só a letra. 
 

Docente 2 O quê que eu falaria para 40 alunos? É muito difícil abordar assim a perspectiva. 
Primeiramente você precisa saber e compreender quem são esses alunos, 
quais são as suas carências, de onde vieram... 
Isto tudo vai fundamentar a sua perspectiva e análise de como você vai projetar 
neles o ensino de música. Depois... 
Eu confesso a você que tem turmas que são muito diferentes. As turmas de 
química, por exemplo, são muito mais propensas a esses entendimentos mais 
específicos, mais epistemológicos da música, mais metafísicos. Os outros não 
sabem nem o que são isto.  
Mas, por que a diferença de um curso para o outro? Os estudantes quando 
entram no IFBA estão todos no mesmo nível, todos vêm do Ensino 
Fundamental. 
O mundo está passando por uma transformação gigantesca, em níveis de 
acreditação teológica. Os alunos que entram aqui a maioria são evangélicos, 
hoje. Antigamente eu passava trabalhos, por exemplo, sobre a música da 
capoeira, vamos saber o que foi o fenômeno da capoeira, a historicidade de 
tudo. Hoje eles não fazem mais.  
Não fazem por que?  
Não fazem porque alguns alunos aqui, acham que a capoeira remete eles a um 
estado de embriaguez da fé. Possivelmente pode remeter a ... A capoeira é de 
negros, e negros não merecem o reino dos céus [o entrevistado fala 
ironicamente].  
 
[O entrevistado conta sobre a rejeição de um aluno à composição de sua autoria, 
intitulada “Ave Maria”] 
 
Passaram-se muitos anos, e nós vimos lutando ao longo de toda essa existência 
para tentar conseguir a tão brilhante lei 11.769/2008 que diz da obrigatoriedade 
e da aplicabilidade do ensino de música nas escolas do ensino médio. Com 
essa lei fiz um doutorado para potencializar a importância dessa lei e vir as 
consequências que trazem essa lei para esse fortalecimento e essa 
objetividade. Existem milhares de escolas. Como você trazer toda essa 
esperança de potencializar o ensino de música dentro das atividades 
curriculares? A bem da verdade hoje tem-se a lei e ela lhe dá todo esse direito 
de criar. Mas, como criar? 
Os alunos quando entram para o IFBA tem uma visão tecnicista. E dentro dessa 
visão tecnicista, você não pode simplesmente numa turma de 40 ou 42 alunos 
ensinar música, propriamente música. Aí deixaria de ser o ensino técnico e 
passaria a ser uma escola de música. O que obviamente não é acertado dentro 
dessa instituição. 
Hoje, essencialmente depois de cinco anos, comecei a fazer um conteúdo 
programático e tenho um conteúdo programático específico para o ensino de 
música, que está dentro da minha tese de doutorado também. 
Pesquisei em milhares de escolas em todo país para o ensino de música e vi na 
maioria das escolas uma subestimação das potencialidades artísticas dos 
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alunos, grifa aí: subestimação das potencialidades artísticas dos alunos, 
porque ficava-se a vida inteira ensinando umas notinhas musicais para o aluno 
tocar do, ré, mi, fá, sol. E normalmente vem aquela pertinente música, a tão 
famosa do, ré, mi, sol, sol, fá mi, mi. [O entrevistado canta a linha melódica de 
Asa Branca]. Quer dizer, é tirar toda potência de crescimento de um aluno e 
reduzir a esse mundo de do, ré mi, sol, sol, mi, fá, fá, do, re, mi, sol, sol, fa, mi. 
Ele só sabe tocar isto? Não, ele tem potência para tocar outras coisas mais...  
 

Docente 3 Isto varia. Ressalto, todavia, que nas audições eu sempre mostro o vídeo com 
a partitura. Não é um trabalho de notação, mas acabo informando como 
funciona a partitura, etc. Assim, alguns alunos ficam curiosos e procuram os 
cursos de extensão pra ver isto.   
Você considera que é importante trabalhar com notação? Em algum 
momento você pensa em fazer isto? Ou acha que não caberia dentro desse 
modelo de aula? 
Eu acho que cabe, inclusive, na minha experiência de aula no outro instituto, eu 
trabalhei com notação. Muito honestamente eu ainda busco um ponto de 
equilíbrio, um roteiro para seguir minhas aulas. Eu fico experimentando coisas 
ainda, até por conta da carga horária pequena. O fato de não ter trabalhado 
alguma coisa com uma turma durante um ano dá vontade de trabalhar no ano 
seguinte. Mas eu acho notação muito importante. A nossa tradição é uma 
tradição consolidada do ponto de vista da tradição escrita. E a escola representa 
isto e muitas vezes é até opressora com isto. Mas, por outro lado a partitura é 
uma tecnologia muito específica e muitas vezes a gente não se dá conta disso. 
É uma notação de tempo e de altura que foi desenvolvida em poucas culturas 
no mundo. Normalmente alguns antropólogos fazem pesquisa e buscam 
similaridades, equivalências, e o tipo de profundidade que a partitura representa 
na cultura ocidental em outras não teve. Não estou querendo dizer com isto que 
a música daqui é mais avançada ou menos avançada. Não se trata disso, se 
trata apenas do desenvolvimento de uma tecnologia, que é uma ferramenta que 
a gente tem pra trabalhar. Então é interessante que se tenha este 
conhecimento.  
 

Docente 4 Nós temos um tema por unidade que é por exemplo, música indígena, música 
europeia, música africana e por último, música brasileira. Geralmente eu 
trabalho os rudimentos de leitura musical, pauta de 10 linhas na parte de teoria, 
um pouco de solfejo nesta parte, geralmente a gente solfeja a parte da música 
que cantamos. Em teoria: figuras musicais, compasso simples, intervalos, 
escala maior e escala menor, modo maior e modo menor. Em história da música 
a gente trabalha: música instrumental indígena, música instrumental africana, 
repertório. E de apreciação musical a gente vê: frase, motivo. 
A cada unidade a gente trabalha esses mesmos conteúdos, modificando apenas 
o repertório. 
 

4.4 Caso ocorram aulas práticas, de que forma elas são realizadas? 
 
Docente 1 (x) com instrumentos musicais                 (x) com o uso da voz 

( ) com o uso de percussão corporal        ( ) com o uso de percussão vocal 
( ) composição                                          ( ) improvisação  
(x) paisagem sonora                                 ( ) outros  
 

Docente 2 (x) com instrumentos musicais                 (x) com o uso da voz 
( ) com o uso de percussão corporal        ( ) com o uso de percussão vocal 
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( ) composição                                          ( ) improvisação  
( ) paisagem sonora                                  ( ) outros 
 
Eu mostro pra eles todos os instrumentos básicos de orquestra de metais. 
Mostra como? Vídeos? 
Eu tenho muitos instrumentos aqui. 
Eles têm acesso a alguns instrumentos? Eles chegam a manusear estes 
instrumentos? 
Chegam a manusear teclado, violão, instrumentos percussivos vários, e alguns 
instrumentos de sopro que eu mostro a eles, a trompa, o trompete, o trombone. 
E por outro lado eu invisto muito nos vídeos, os vídeos são muito esclarecedores 
hoje. Nós temos uma fonte muito rica, de orquestra, tudo isto. 
Nessas aulas, nessas 8 aulas, você chega a fazer algum experimento vocal 
com eles? 
É difícil. Quando você percebe que tem... Bem, tem alunos que você manda 
cantar, abrir a boca... você é maestro você sabe disso. 
Aí de vez em quando eu falo:  
Apresentação antológica de Vinícius de Moraes! Por vezes é homenagem a 
Jobim, Caetano, Chico, Patativa do Assaré. Eu junto todas as turmas, num 
acontecimento maravilhoso. Junto todo mundo e falo: primeiramente eu não 
quero que ninguém aqui deixe de apresentar. Aí você dá uma possibilidade 
muito grande dele se sentir importante.  
Estudante: Mesmo os desafinados, professor?  
Docente: Mesmo os desafinados. Eu quero que todos cantem (o professor dá 
exemplo de uma melodia de Vinícius: “Eu amei, amei muito mais, ai de mim, 
muito mais do que se devia amar”).   
Estudante: Ah! Mas nós vamos cantar uma música muito difícil. 
Isto é muito difícil. Eu nunca ouvi isto, professor. 
Docente: Mas você vai cantar. 
 
Até que ele, num momento exato, é ele que desiste. Mas, quando ele desiste já 
tenho aquele grupo que já sabe cantar. 
 

Docente 3 ( ) com instrumentos musicais                (x) com o uso da voz 
(x) com o uso de percussão corporal      ( ) com o uso de percussão vocal 
( ) composição                                        ( ) improvisação  
( ) paisagem sonora                                ( ) outros 
 
Além da percussão corporal, tem algum outro tipo de aula prática que você 
tenha realizado? 
Sim, exercícios vocais. Não é uma tentativa de formação de coral, apenas para 
ter noção do som da voz humana, pra trabalhar a noção de divisão das vozes, 
relação grave e agudo. 
Você fez algum experimento de composição? 
Entrevistado: Ainda não tive essa ousadia de fazer experimentos com turmas 
de ensino médio. Já tive inquietações e provocações, mas ainda estou 
experimentando muita coisa e não tive a ousadia de fazer. Mas fiz experimentos 
no curso de extensão, com grupos menores.   
 
 

Docente 4 ( ) com instrumentos musicais                (x) com o uso da voz 
( ) com o uso de percussão corporal      ( ) com o uso de percussão vocal 
( ) composição                                        ( ) improvisação  
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( ) paisagem sonora                                (x) outros: uso do corpo 
(deslocamentos) 
 
Você falou que prioriza o uso da voz. Tenta fazer alguma divisão de vozes 
nas aulas (na grade semanal) ou trabalha em uníssono? 
Geralmente a gente canta a canção em uníssono, sempre a melodia em 
uníssono. Em alguns momentos, principalmente com leitura rítmica e alguma 
parte de solfejo, especificamente tem umas divisões, mas se for canção, só 
melodia em uníssono.  
Quanto ao uso do corpo, é percussão corporal?   
A gente faz locomoção, percussão corporal. Trabalho muito pouco expressão, 
porque não tenho muita vivência em expressão corporal. Mas, básico é 
locomoção e percussão corporal. 
 

4.5 Que recursos didáticos são utilizados? 
 
(x) aulas expositivas                           
(x) debates / 
seminários 
(x) mostra de 
exemplos em áudio     
(x) vídeos      
(  ) Internet                                           
(  ) outros 
 

(x) aulas expositivas                           
( ) debates / 
seminários 
(x) mostra de 
exemplos em áudio   
(x) vídeos      
(x) Internet                                           
( ) outros 
 

(x) aulas expositivas                           
( ) debates / 
seminários 
(x) mostra de 
exemplos em áudio    
( ) vídeos      
( ) Internet                                           
( ) outros 
 

(x) aulas expositivas                           
( ) debates / 
seminários 
( ) mostra de 
exemplos em áudio      
( ) vídeos      
(x) Internet                                           
(x) outros: consulta a 
livros da biblioteca 

 
4.6 Que instrumentos musicais são utilizados? 
 
(x) teclado 
( ) violão 
(x) flauta 
( ) percussão 
( ) outros 
 
 
 

(x) teclado 
(x) violão 
( ) flauta 
(x) percussão 
( ) outros 
 

( ) teclado 
( ) violão 
( ) flauta 
( ) percussão 
( ) outros  
 

( ) teclado 
( ) violão 
( ) flauta 
( ) percussão 
( ) outros  
 

4.7 Há algum material didático disponível para os estudantes? 
 
( ) livros na  
biblioteca 
 
( ) apostilas  
copiladas 
 
( ) apostilas de 
autoria do professor 
 
( ) ambiente virtual 
tutorial 
 
( ) instrumentos para 
prática individual ou 
em grupo 

( ) livros na  
biblioteca 
 
( ) apostilas  
copiladas 
 
( ) apostilas de 
autoria do professor 
 
( ) ambiente virtual 
tutorial 
 
( ) instrumentos para 
prática individual ou 
em grupo 

(   ) livros na  
biblioteca 
 
 (  ) apostilas 
copiladas 
 
(x) apostilas de 
autoria do professor  
 
(  ) ambiente virtual 
tutorial 
 
( ) instrumentos para 
prática individual ou 
em grupo 

(x) livros na  
biblioteca 
 
( ) apostilas  
copiladas 
 
( ) apostilas de 
autoria do professor 
 
( ) ambiente virtual 
tutorial 
 
( ) instrumentos para 
prática individual ou 
em grupo 
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(x) não 
 

(x) não 
 

(x) reprodução de 
livros ou parte de 
livros 
 
 

 

5 PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS AULAS MINISTRADAS NOS PROJETOS DE 
EXTENSÃO 

 
5.1 São oferecidas aos estudantes, atividades musicais complementares, em turno 

oposto? 
 
(x) sim 
( ) não 
 

(x) sim 
( ) não 
 

(x) sim 
( ) não 
 

(x) sim 
( ) não 
 
 

5.2 A participação dos estudantes nessas atividades é livre, ou está de alguma 
forma conectada com as aulas do componente curricular Arte?  

 
(x) totalmente livre 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
parcialmente 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
totalmente 
 

(x) totalmente livre 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
parcialmente 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
totalmente 
 

(x) totalmente livre 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
parcialmente 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
totalmente 
 

(x) totalmente livre 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
parcialmente 
 
( ) conectada com as 
aulas do 1º ano 
totalmente 
 
 

5.3 Quais são estas atividades? 
 
Docente 1 Eu entrei na instituição recentemente, logo não estou apta para falar sobre os 

projetos de extensão, nem seus resultados. No entanto observo que existe 
uma grande demanda. Vou começar a desenvolvê-los a partir do próximo ano. 
Pretendo desenvolver um projeto com flauta doce, instrumento para o qual 
existe uma demanda latente, também por ser um instrumento pequeno, fácil 
de adquirir e com o qual se pode fazer uma ótima introdução à leitura e 
musicalização. Para aqueles que forem se interessando mais, pode-se criar 
outros projetos com outros instrumentos de sopro de orquestra. 
 

Docente 2 Desenvolvo um projeto de extensão desde 2009. Pois bem, este projeto 
sempre teve um estagiário, pois uma coisa assustadora é que todo ano, 
inscritos para o projeto chegam até 500 estudantes. Então agora a gente 
contrata um estagiário, e coitado dele, é ele que me sustenta. E todos os 3 
estagiários que passaram pelo projeto, foram alunos aqui do IFBA e alunos 
meus de música e atuais estudantes de música da UFBA. 
Todo início do ano letivo, abrem-se inscrições para coral, para teoria da 
música, para piano e para violão. Só para violão são aproximadamente 300 
inscritos. 
Desses tantos alunos inscritos, quantos são selecionados para o 
projeto? 
Aí é que está. Quando eles caem na realidade acadêmica mesmo, na 
realidade institucional, e veem que só tem eu e o estagiário, vão esvaziando, 
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esvaziando e só ficam dois, três, quatro ou cinco alunos. Eu fico com um 
grupinho vocal, canta-se alguma coisa sem muita complexidade. 
Os alunos podem ficar no projeto durante os 4 anos que frequentar a escola. 
Mas, o nível de alunos que entram... Pensa, Marcos, na pobreza cultural que 
é. 
Eu gosto disso, eu gosto, porque potencialmente eu posso reverter esse 
estado de embriaguez. 
Mas, essa é a nossa função, não é? 
Sim. Esta é a nossa função. Sempre foi. Mas, assim cara, eu gostaria de estar 
com as pessoas um pouquinho melhores. 
Pense numa coisa. Mesmo com tudo isto que você está dizendo, o aluno 
que entra no IFBA ele já é selecionado pra vida de outra forma. Ele é 
muito diferente daquele aluno que não conseguiu entrar aqui. Então 
pense sempre nisso: você tem um grupo especial. Se você comparar com 
o nível de 20 anos atrás, você vai ter suas opiniões, obviamente, mas 
ainda assim é um grupo especial. 
Agora eu lhe perguntaria: você se depara com 42 alunos de uma turma, aí, 
como fazer um grupo musical ali? Elitista? Se você faz um grupinho... Por 
exemplo, se uma menina somente se destaca pela sua voz ela é ridicularizada. 
Hum, o professor deu vez pra essa menina, só anda tocando ali com ela, etc, 
etc... É difícil, cara, é difícil! 
Antigamente quando a gente fazia a banda aqui. O que que a gente fazia? O 
Sena, pegava os professores todos de fora, trazia todos de fora e constituía a 
banda. Fazia uma banda marcial e falava uma banda da Escola Técnica. 
Mas a banda essencialmente de alunos, o coral essencialmente de alunos, é 
difícil. 
Eu faço, mas naqueles tempos áureos eu fazia os corais de alunos, mas hoje 
eu não faço mais. Faço assim transitório com as turmas. Eu chego ali: vamos 
cantar. Pego um repertório assim de 5 músicas, não mais do que isto. Músicas 
que eles podem cantar em uníssono. E quando eu trabalho toda essa música 
em uníssono eu abro uma perspectiva para uma segunda voz. Aí eles vão 
compreendendo. Mas, mesmo assim apoiado, nada a capela. Porque é muito 
difícil.  
Ai se me dessem essa turma para eu trabalhar dois anos, aí era outra coisa, 
aí eu iria fazer um teste de seleção. 
O aluno não pode ficar no projeto o tempo que ele quiser? 
Sim cara, pode. Mas hoje não fica mais. Mudou-se toda essa ideologia, essa 
vontade de cantar em coro, hoje não tem mais. 
 

Docente 3 À tarde encontro grupos que se inscrevem e tem interesse e a gente faz 
diversas atividades musicais. Os alunos que tocam trazem seus instrumentos, 
os que não tem, cantam, ou desenvolvem algum outro tipo de atividade, de 
elaboração de repertório. Agora que temos diversos instrumentos disponíveis 
isto será potencializado porque o interesse do estudante quando vê o 
instrumento é outro.  
Como se desenvolve este curso de extensão? 
Este modelo bem específico que estou fazendo aqui este ano, foi de uma 
demanda que já existia quando cheguei, porque havia muitos alunos que já 
tocavam instrumentos musicais e queriam fazer atividades musicais e outros 
que queriam tocar, participar. Então este foi um experimento para tentar 
aglutinar estes interesses e as condições que eles já tinham de tocar.  
Tentei então seguir dois vetores, um que era, já que eles estavam trabalhando 
com música de uma forma mais profunda, a questão da teoria com a notação 
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musical, com uma teoria mais profunda, de formar acordes, escalas, como 
escrever música, a questão do pentagrama, da notação musical e da leitura 
musical mesmo, com material didático pra isto; e o outro vetor que é formação 
de repertório. 
Porque eu me vi assim, poxa, temos baixista, guitarrista, tecladistas, cinco 
violonistas, três cantores. Então, como vou aglutinar? Incialmente o que 
pensei foi isto: um grupo que toque junto, que monte um repertório e que 
paralelo a isto vá estudando a questão da teoria musical, da notação musical. 
Temos um encontro semanal com duração entre duas horas e meia e três 
horas.  

 
A questão do horário inicialmente precisou de um certo diálogo porque os 
alunos aqui uma vez por semana tem aula em turno oposto, ou seja, o dia 
inteiro.  
Conseguimos uma tarde na semana onde não há aula em turno oposto nem 
reposição de aulas, para que o projeto de extensão aconteça. 
 

Docente 4 A gente tem oficialmente o coral, duas vezes na semana. Extraoficialmente a 
gente tem alguns alunos que gostam de tocar, querem saber um pouco mais 
sobre teoria musical então nos momentos de atendimento, que a gente tem 
previsto, os alunos geralmente que tocam solicitam que a gente se reúna pra 
tocar, ou pra ver alguma partitura, ou pra dar algum reforço de leitura ou de 
teoria musical, ou tem também aqueles que estão tentando se preparar para 
o vestibular de música, então eles solicitam que no atendimento a gente 
trabalhe alguns conteúdos específicos pro vestibular ou prepare algum 
repertório. Tem o pessoal que faz teclado, ou que toca violão. Então, a gente 
se reúne nesses momentos, mas não é formalizado, é mais um momento de 
atendimento, quando eles solicitam no horário que tenho disponível. 
Muitos dos meninos que são instrumentistas gostam de se reunir para tocar, 
principalmente o pessoal de banda, então, como lá já tem o espaço, a gente 
já separa e eles ficam mais preparando repertório para atividades, esse tipo 
de coisas. 
 

 
 
5.4 Como ocorre a seleção para participar destas atividades? 
 
Docente 1 Sem resposta 

 
Docente 2 A gente separa as fichas de inscrição em grupos: estes aqui coral, estes violão, 

etc. Depois então eu vou fazer o teste de seleção. Somente para averiguar se 
o aluno tem uma potência artística, se é afinado, se consegue diferenciar um 
grave de um agudo, se tem equilíbrio rítmico, etc., etc. Há pessoas que você 
pede pra cantar um dó e ela canta um sol. E ela não vai aprender nunca. É 
muito difícil. Por mais paciente que você seja. 
 

Docente 3 Nesse primeiro momento não teve uma seleção prévia. A seleção natural foi 
apenas a disponibilidade de horário.  
 

Docente 4 Não tem teste. Quem fala canta, então quem quiser cantar aparece lá e canta 
com a gente. 
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5.5 Essas atividades são oferecidas exclusivamente para os estudantes do 1º ano, 
ou os demais estudantes que desejam podem continuar participando das 
atividades enquanto estiverem no Ensino Integrado? 

 
 
Docente 1 

 
Todos os estudantes podem participar livremente. 

 
Docente 2 

 
Todos os estudantes podem participar livremente. 

 
Docente 3 

 
É aberto para todas as séries. 

 
Docente 4 

 
Por incrível que pareça, os meninos que fazem o 1º ano do Integrado, portanto, 
que fazem aulas de música, procuram menos o coral. Eles procuram mais o 
coral a partir do 2º ano. Logo, o coral tem mais alunos do 2º, 3º e 4º ano do 
que do 1º. 
 

5.6 Os estudantes do ensino superior ou subsequente podem participar das 
atividades?  

 
Docente 1 Sim 

 
Docente 2 Sim 

 
Docente 3 Sim  
 
Docente 4 

 
Não 
 

5.7 Há alguma atividade musical oferecida para a comunidade externa? Qual 
atividade?  

 
Docente 1 Sem resposta 

 
Docente 2 Sim, é um projeto de extensão. 

 
Docente 3 Ainda não. Mas há uma demanda de professores da rede municipal que 

trabalham com música, mas que não tem formação, ou tem formação 
deficitária, conforme eles relataram em entrevistas. Então pensei que em 
algum momento, fazer um curso de formação voltado para este público, bem 
como trabalhar com o ensino de música para os moradores da cidade. 
 

Docente 4 Sim. O coral é aberto a todos 
 

 
6 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
6.1 Como classifica o apoio da administração para as atividades musicais? 
 
Docente 1 Temos apoio, temos muita liberdade para trabalhar e isto é muito bom. Existe 

muita confiança depositada no profissional, pois me sinto à vontade para 
inventar ou fazer o que quiser. No entanto há muitas formalizações, alguns 
trâmites do serviço público que dificultam as atividades. Eu gostaria de levar 
os estudantes para assistir um ensaio da orquestra, mas os horários dos 
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estudantes por vezes são incompatíveis e a necessidade de reserva do ônibus 
com muita antecedência, entravam um pouco as atividades.  
 

Docente 2 Pra você ter uma ideia, antigamente, durante 10 anos até o piano eu trazia pra 
cá. Eu comprava as camisas para os alunos usarem no coral. Era uma 
perversidade com a arte. Hoje não. Tudo que eu quiser... Só não tenho mais 
porque não quero. 
Mas para tudo isto é preciso você mostrar que você fez alguma coisa.  
 

Docente 3 É difícil falar isto, pelo seguinte: como a gente lida com pessoas que não são 
músicos nem educadores musicais, as vezes a noção do que se espera do 
nosso trabalho é uma, que não é necessariamente... Então, as vezes pra 
pessoa, honestamente, eles estão achando que estão dando apoio total (o 
entrevistado rir um pouco). Existem situação de pessoas que não dão 
importância, mas existe pessoas que querem que aconteça, mas o que elas 
acham que deve ser é uma outra coisa. Então as vezes há um conflito de 
concepção mesmo de trabalho. Aí você vai dizer a ela que ela não está 
apoiando ela não vai acreditar (mais risadas).  
Mas aqui no campus, como os alunos tem interesse e demonstram interesse, 
há um entendimento de que música tem o seu local. Talvez pra maioria não 
há o entendimento que música é tão importante quanto matemática. Essas 
comparações inevitavelmente aparecem, acho completamente indevidas, mas 
elas aparecem na cabeça de muitas pessoas. Por exemplo, para compras dos 
instrumentos que solicitei fizeram um orçamento bastante razoável e com a 
promessa de que poderiam ampliar depois. Não é qualquer instituição que 
você chega e já tem essa condição. Na questão da sala, tem um processo de 
construção aqui. Então na construção de um espaço apropriado ou na 
adaptação adequada de um espaço apropriado é que vamos sentir mesmo 
qual o tipo de engajamento.  
Você acreditar naquilo que o profissional da área está dizendo é uma coisa 
importante, acho até que isto qualifica muito o gestor. Uma questão de respeito 
mesmo ao profissional.  
 

Docente 4 A gente tem uma direção no campus bastante colaborativa. Mas como 
trabalhamos em um instituto que a filosofia não é voltada para as artes, então 
encontramos mais problemas com as regras que regem o instituto mais geral. 
 

6.2 É possível identificar alguma modificação adquirida como reflexo da 
aplicabilidade da lei 11.769/2008 no âmbito do IFBA? 

 
 
Docente 1 

 
 
Nota do Pesquisador: O professor chegou ao IFBA depois da promulgação 
da Lei. Logo, não há parâmetro para fazer comparações. 
 

Docente 2 Sem resposta 
 

Docente 3 Nota do Pesquisador: O professor chegou ao IFBA depois da promulgação 
da Lei. Logo, não há parâmetro para fazer comparações. 
 

Docente 4 No meu campus especificamente não, porque é de pouco conhecimento de 
quem não é da área. E como as pessoas são muito envolvidas com os projetos 
específicos, então quase não houve... Eu fiz ressoar um pouco, inclusive tive 
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alguns encontros com os professores da rede municipal de Santo Amaro pra 
conversar sobre a Lei, mais do que isto não.  
 

6.3 Como julga a visão dos colegas servidores de outras áreas sobre as atividades 
musicais? 

 
Docente 1 Tenho pouco contato com os colegas de outras áreas, mas, a julgar pelos 

conselhos de classe, percebo, assim, muita importância porque sou muito 
ouvido, não recebo críticas. Os colegas dão muita importância ao que o 
professor de música tem a falar sobre algum determinado aluno. Assim, penso 
que o Instituto em geral acredita que a música é importante. Além do trabalho 
dos professores de música existe muitos projetos de outras linguagens que 
utilizam a música. Recentemente em um trabalho de uma professora de 
português teve apresentação musical. Os estudantes também têm um dia na 
semana para se apresentarem na praça vermelha. Então, aqui existe muita 
música. 
 

Docente 2 Alguns perguntam para os alunos: o que vocês fazem? Os professores de arte 
fazem o que? Mas, isto é um preconceito milenar. A gente não se aborrece 
mais com isto, eu não me aborreço porque eu sei o que eu faço, o que eu 
sempre fiz.  
Como eles veem o trabalho de música? Veem isto como uma atividade 
importante na formação do aluno? 
Eles adoram o trabalho de música porque os alunos saem daqui da minha aula 
de música e quando chegam lá na aula de desenho, de química, de física, eles 
chegam lá e falam: poxa as aulas do professor... tal e etc... Então todos os 
professores daqui sabem como são as minhas aulas e sou muito respeitado. 

 
Docente 3 

 
Um sintoma da falta de educação musical no país, mas esse sintoma não quer 
dizer que está ligado ao sintoma como uma doença não, é um indicador. Eu 
digo sintoma porque a gente que é da área de educação musical, agente 
reflete sobre o que deve ser a aula de educação musical. Claro que eu acredito 
que a gente não tem essa resposta pronta, mas a gente tem feito esforços e 
estes esforços estão indo num caminho. Assim, todo mundo quando fala da 
música na escola, fala: oh que legal! Oh que bom! Mas o que se espera é que 
seja assim, um oba oba, uma aula que pode ser qualquer coisa, que não tem 
rigor, que é o momento da diversão, do lazer, e isto reflete nos alunos também. 
Alguns colegas pensam assim, outros não. Então é diverso. As visões mudam, 
mas em geral tem um pouco dessa falta de compreensão mesmo, de 
aprofundamento sobre qual a função da música na escola.  
Sobre as opções de respostas, sendo otimista ela é predominantemente 
complementar. Agora é claro que tem colegas que entendem como 
fundamento da formação e tem outros colegas que acham que é 
desnecessário. 
 

Docente 4 A maioria acha que o professor de arte é o que vai fazer barulho, vai sujar a 
escola, vai tumultuar o ambiente. Mas, sempre requisitam o coral ou alguma 
banda para tocar nos eventos. Mas, fora isto eles não levam a sério o trabalho 
pedagógico porque a gente passa boa parte da aula cantando ou andando 
pela sala, então eles não acreditam que isto seja algo importante para os 
meninos, a não ser algum tipo de recreação.  
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7 DESTACANDO RESULTADOS DO TRABALHO DESENVOLVIDO 
 
7.1 Acredita que há repercussão na comunidade externa sobre as atividades 

musicais desenvolvidas em seu campus? 
 
Docente 1 A julgar pela experiência da instituição onde trabalhei, a escola tem uma 

importância social muito forte na comunidade onde está inserida. Tudo que 
vem dos IF é muito bem recebido. Então, eles não veem com surpresa o 
resultado do que realizamos. 
 

Docente 2 Sim. Muito, muito, muito. Pra você ter uma ideia, os filhos dos... os alunos aqui 
e seus pais que já foram alunos... [contou a história de um encontro com uma 
ex-aluna, que é chefe de departamento numa multinacional em química]. 
 

Docente 3 Fora da escola, aqui não. 
 

Docente 4 O nosso campus está localizado em um lugar bem ligado à cultura musical, 
um município que respira arte, muito ligado à arte popular, é muito diferente 
de outros lugares que já conheci. Mas, eles têm uma noção de educação 
musical pelas filarmônicas, então eles acham que a gente deveria fazer um 
trabalho tipo o das filarmônicas e ensinar teoria musical no esquema das 
bandas. Então algumas pessoas que veem os meninos tocando acham que 
aquilo não é aula de música. Então por ser muito diferente eles não aceitam 
muito o modelo de educação musical que a gente faz no IFBA. Mas, estamos 
sempre conversando. A comunidade de capoeira, de samba de roda vai à 
escola e a gente visita muito a casa de samba. Existe uma tolerância meio 
desconfiada ainda sobre o trabalho da gente no IFBA. 
 

7.2 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? 

Docente 1 Nota do Pesquisador: O professor chegou ao IFBA há pouco tempo, 
portanto sem possibilidade de obter informações sobre egressos. Entretanto 
tendo como base a experiência em outro instituto, acrescentou: 
“Muitos tinham revelado a vontade de continuar estudando música. Talvez não 
como primeira opção, mas como opção adjacente. Acredito que pela 
dificuldade de se estabelecer profissionalmente como músico. Como 
educadora musical que trabalha pensando nesse acesso à música, nessa 
democratização do ensino de música, eu acredito que o IF teria espaço para 
abertura de um curso nessa área, teria demanda, sobretudo por conta da Lei 
11.769 que torna o ensino de música obrigatório. Os professores de arte da 
região reclamam que não tem professores formados em música e os 
estudantes gostam muito de música, querem muito aprender música. Então, 
naquela região caberia um curso de licenciatura em música. 
Ouvi de uma Pró-Reitora do Instituto onde eu trabalhava, que a música não 
seria a vocação do Instituto. Guardei esta frase no bolso, mas em um único 
bolso, pois no outro tem o fato de que os IF buscam o desenvolvimento 
regional, as demandas das regiões onde estão inseridos. Então, a música é 
uma demanda: música na escola, música na vida, música na comunidade, 
música no cotidiano”. 
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Docente 2 Não 
 
Docente 3 

 
Nota do Pesquisador: O professor chegou ao IFBA há pouco tempo, 
portanto sem possibilidade de obter informações sobre egressos. 
 

Docente 4 Não. Apenas um contato pessoal. Acompanho o trabalho musical que os 
meninos desenvolvem nas bandas. Eles estão sempre fazendo contato, vão à 
escola; sobretudo quando têm alguma dúvida eles procuram a gente 
informalmente.  
 

7.3 Poderia indicar ex-estudantes que hoje atuam na área de música ou que estejam 
estudando música na universidade? 

 
Docente 1 Sem resposta 

 
Docente 2 Sob minha orientação partiram de 5 a 10 alunos que foram para o curso 

superior de música. Posso lhe precisar a relação nominal desses alunos.  
Você preparou esses meninos para o teste de habilidade específica? 
Pois é, aptidão nata. Aí é que eu digo: o professor não é aquele que ensina 
nem é aquele que ajuda, mas é o que inspira. Eu tinha a escola de música 
minha, particular. E formei milhares de alunos.  
Mas eu quero saber aqui no IFBA. 
Porque não é só o professor. É o que você fez durante a sua vida, como você 
foi falado, como você deu as suas aulas de geração em geração. Os pais hoje 
quando colocam pra ser alunos daqui: vão pro IFBA e lá procurem o professor 
tal, de música.  
O que eu quero saber é o seguinte: por exemplo, você falou aí que tem 
um monitoramento... 
[interrompe] se eu preparei esses alunos para chegar até a universidade? Pois 
é, a preparação foi essa influência. Não é preparação teórica, nem técnica. 
Por exemplo, os dois últimos estagiários meus, que eu os preparei mas de 
uma forma influenciada, eles sendo meus estagiários aqui, sendo alunos 
meus. Preparei dessa forma, psicologicamente, para que eles pudessem se 
tornar grandes músicos. Mas não tive aulas formais, você vai fazer essa 
cadência modal aqui agora... Não, eu não ensinei isto.  
Você disse que no seu projeto de extensão tem uma parte teórica. Você 
já teve caso de aluno que ficou nessa parte teórica e construiu um 
arcabouço teórico legal para... 
Nossa!!!!! Bandas, milhares de bandas formadas aí, nossa! Alunos de banda 
de sopro passaram por aqui. Nossa senhora, eu ... dei aulas aqui pra milhares 
de alunos, muitas aulas mesmo, tal. A maioria desses grandes mestres, olha 
Joathan passou aqui, Rony Scotch* passou aqui. Foram alunos do professor 
Sena. O Adrian, o Murilo, estão hoje na UFBA, e tem outros. É que não me 
dou conta mais.  
 
Nota do Pesquisador: *Rony Scotch e Joathan são professores de música 
da Escola de Música da UFBA. 
 

Docente 3 Sem resposta 
 

Docente 4 Existe caso de alunos que estudaram no IFBA e que tocavam nas pequenas 
bandas de chorinho ou pop e eles continuaram, vivem de música, são músicos, 
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tocam em bandas, trio elétrico, banda de pagode, essas coisas. Mas, no 
ensino superior, que eu tenha notícia, até agora não.  
Você tem algum registro de meninos que iniciaram esse interesse por 
banda, música popular, chorinho, etc, a partir do contato com a música 
no IFBA? 
Não. Que eu saiba não. A partir do IFBA não. Os que continuam na vida 
musical como instrumentistas ou como cantores já vieram para o IFBA com 
alguma experiência musical anterior, de aula de música ou instrumentista. 
 

7.4 O que no dia a dia das atividades artísticas deste campus, julga importante 
acrescentar? 

 
Docente 1 Sobre o encaminhamento de egressos aos cursos superiores em música, não 

tenho este acompanhamento. Mas, na instituição onde trabalhei anteriormente 
muitos tinham revelado esta vontade. Talvez não como primeira opção, mas 
como opção adjacente. Alguns diziam: professor eu quero fazer medicina, mas 
quero fazer música; eu quero fazer engenharia, mas quero fazer música. 
Acredito que pela dificuldade de se estabelecer profissionalmente como 
músico, mas muitos alunos revelaram o desejo de ser músico. Este é um 
desejo de muita gente. Uma pesquisa que realizei na instituição anterior, 
revelou que todos eles tinham o desejo de tocar um instrumento musical, 
sendo o violão o instrumento mais citado. 
Como educadora musical que trabalha pensando nesse acesso à música, 
nessa democratização do ensino de música, eu acredito que o IF teria espaço 
para abertura de um curso nessa área, teria demanda. Sobretudo por conta 
da Lei 11.769 que torna o ensino de música obrigatório, os professores de arte 
da região reclamam que não tem professores formados em música e os 
estudantes gostam muito de música, querem muito aprender música. Então, 
em Santa Inês caberia um curso de licenciatura em música. 
Ouvi de uma Pró-Reitora do IF onde eu trabalhava, que a música não seria a 
vocação do Instituto. Guardei esta frase no bolso, mas em um único bolso, 
pois no outro tem o fato de que os IF buscam o desenvolvimento regional, as 
demandas das regiões onde estão inseridos. Então, a música é uma demanda: 
música na escola, música na vida, música na comunidade, música no 
cotidiano. 
 

Docente 2 Quando eu fiz esse mestrado e doutorado voltados para o ensino de música 
do Instituto Federal da Bahia, aí eu comecei a construir uma outra 
possibilidade de ensinar música, uma outra forma, uma forma até pessoal, eu 
diria. Mas, fazendo analogias com outras escolas que potencialmente ensinam 
música, eu fico aqui com os meus ouvidos muito críticos: como estes alunos 
saem potencialmente formados? Não saem. Porque ensinar música dentro de 
um Instituto, cuja atividade é potencialmente tecnicista, é muito difícil. Você 
tem que ter argumentos e um plano de estudos, plano de aula muito 
equilibrado pra poder não destruir a sua direção, a direção didática e dinâmica 
do aluno. O aluno entra aqui pra fazer química, de repente, ele não pode ser 
atribuído e envolvido com a perspectiva musical de ele se tornar músico. Quem 
sabe? Poderia até ser. Eu tenho alunos que entraram aqui como 
eletrotécnicos, químicos e saíram músicos. Professor não é aquele que 
ensina, não é aquele que ajuda. Professor é aquele que inspira. A educação 
contemporânea hoje vê essa possibilidade do professor inspirar, então se você 
tem a capacidade de inspirar no aluno a potencialidade dele se tornar um 
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músico, qual o mal nisso? Que ele largue a química e faça música. Pra mim 
todos deveriam fazer música, pois assim teríamos um mundo melhor. 
 

Docente 3 Eu acho que é possível, mas é difícil você trabalhar com 40 pessoas numa 
turma. É possível porque o seguinte: há uma série de atividades que dá pra 
fazer com 40 pessoas ou até mais. No entanto há outras que não. E as vezes 
essas outras são importantes, são muito importantes. Então assim, selecionar 
e adequar o que você vai trabalhar com as turmas é uma coisa que é 
complexa. Existe literatura sobre isto, inclusive no Brasil. Mas, eu acho que a 
gente está numa situação que ainda é uma situação passiva e nos sujeitamos, 
e temos que nos adequar a esse modelo. E não aquela coisa assim: nós já 
estamos consolidados e podemos mudar o modelo. Então acho que a gente 
ainda vive um pouco dessa situação. E eu fico inquieto com isto. Acho que por 
enquanto é bom essa inquietação.  
Acho que no momento em que a gente começar a reproduzir as aulas 
igualmente, em sequência todos os dias, como muitas vezes acontece nas 
outras disciplinas, a gente perde um pouco a própria noção de identidade que 
a gente deve ter, a própria noção de criatividade. É complexo, porque quando 
você tem uma turma em um ano que trabalha uma coisa e trabalho outra em 
outro ano, ficam as vezes os questionamentos: poxa, mas o ano passado não 
foi isto... Mas, o universo é tão amplo, que você se restringir a uma reprodução 
é muito complicado. E o tempo é curto para fazer tudo que é possível. Então 
você acaba tendo que variar e também você escolher dentro da música aquilo 
que você vai trabalhar com as turmas é difícil porque você está alijando a 
turma de outros conhecimentos. Então, acho que isto é uma dificuldade e 
reflete na questão do tempo e do espaço que a música tem na escola. Não 
somente o espaço físico, mas o espaço em termos de concepção, que na 
escola isto é uma dificuldade grande e eu acho que é o desafio que a gente 
tem de consolidar essa efetivação da música na escola, fazendo esta lei ser 
realmente cumprida. E acho que após esta lei ser cumprida efetivamente e 
tiver os professores nas escolas, o desafio vai ser este: pensar como será este 
modelo de atuação na sala de aula. 
 
Nota do pesquisador: Falando sobre o peso das disciplinas técnicas, 
acrescentou: 
Por exemplo o instituto está ligado a secretaria de educação profissional e aí 
entra uma coisa: música também é profissão. Outra coisa também é o 
seguinte, essa coisa de separação do curso técnico como se fosse uma 
coisa voltada para a indústria e tal... Mas, música tem técnica. Aliás, 
bastante. Então assim, existe uma técnica, ou existem muitas técnicas, aliás. 
Então assim: música pode ser um ensino técnico também. 
 

Docente 4 Sem resposta 
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APÊNDICE B - Tabulação das respostas obtidas nas entrevistas com estudantes 
egressos do IFBA matriculados em cursos superiores de música 

 

Pesquisa: Ensino de música no IFBA 

Pesquisador: Marcos Ferreira, doutorando em Educação Musical da UFBA 

Entrevistas com ex-estudantes do IFBA, que se encaminharam ao ensino 

superior em música: Adrian, Eduardo, Deborah, Guilherme, Julia e Ludwig.  

 

As entrevistas foram estruturadas para uma das etapas da pesquisa de doutoramento 

em Educação Musical, desenvolvida no PPPGMUS/UFBA, sob a orientação do Dr. 

Luiz César Marques Magalhães. Tiveram como objetivo elucidar questões sobre o 

funcionamento do ensino de música no Instituto Federal da Bahia, sob a perspectiva 

do estudante, bem como entender de que maneira a prática musical desenvolvida no 

IFBA colaborou na formação musical dos estudantes.  

 

a) As entrevistas ocorreram de fevereiro de 2015 a abril de 2016. 

 

b) A ordem das entrevistas na tabulação se baseia nas datas que ocorreram as 

entrevistas, estabelecendo a seguinte ordem: Adrian, Eduardo, Deborah, Guilherme, 

Julia e Ludwig. 

 

c) Os blocos das entrevistas com estudantes seguem a numeração sequencial das 

entrevistas dos docentes, evitando assim que duas perguntas tenham a mesma 

identificação numérica. 

 

d) Em alguns momentos das entrevistas foram necessárias intervenções do pesquisador 

para melhor elucidar as respostas. Tais intervenções aparecem em negrito no 

decorrer dos diálogos.  
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8 PERFIL DO ESTUDANTE EGRESSO DO IFBA (RESPONDENTE) 
 
8.1 Identificação do respondente: 
 

Adrian 
Estevão 
Pereira 

 
 
 

Eduardo 
Toledo 

Almeida de 
Mendonça 

Deborah 
Cecília 
Jardim 
Santos 

 

Guilherme 
Ferraz Piccoli 

Julia Oliveira 
Lins 

Ludwig 
França 

Guimarães 
 

8.2 Idade do respondente no momento da entrevista: 
 

22 
 
 

23 22 19 20 20 
 

8.3 Período que estudou no IFBA: 
 
2007 a 2010 

 
 

2007 a 2010 2007 a 2010 
 

2010 a 2013 
 

2011 a 2014 
 

2009 a 2012 
 

8.4 Instituição de ensino para a qual migrou após saída do IFBA e data de ingresso: 
 

Escola de 
música da 

UFBA 
2011 

 
 

Escola de 
música da 

UFBA 
201337 

Escola de 
Música da 

UFRJ 
2011 

Escola de 
música da 

UFBA 
2014 

Escola de 
música da 

UFBA 
2015 

Escola de 
música da 

UFBA 
2013 

 

8.5 Curso de música no qual foi matriculado (a): 
 
Bacharelado 
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em Música 

Licenciatura 
em Música 

                                                           
37 Nota do pesquisador: Do término do Ensino Médio Integrado até o ingresso no curso superior de música, há 

um hiato de dois anos. O estudante esclarece as razões: “Essa fase final do 4º ano do Ensino Integrado para 
o vestibular foi bem conturbada, porque eu estava começando a ter a experiência da música enquanto 
profissão. Lá no IFBA conheci o professore de música e o mestre de banda, aí comecei a ver os caras: pô os 
caras vivem disso, como é possível?! Porque eu tinha uma visão de música em Salvador muito ruim, não é? 
Então eu não conseguia imaginar como é que eu iria levar a música como algo de sustento assim. Aí no final 
do 4º ano eu falei: pô, não vou fazer música não, vou fazer música em paralelo e vou fazer outro curso qualquer 
que me sustente. A gente tem essa ilusão de que vai fazer alguma coisa em paralelo e vai fazer música como 
hobby e vai ser feliz com isso, né? E aí eu comecei, passei no tecnólogo em Radiologia no IFBA. Aí comecei a 
cursar o IFBA e fui fazendo, gostei do curso, fiquei acho que uns 4 semestres no curso que era de 6 semestres. 
Mas, aí no 4º eu já não aguentava mais. Eu já conhecia Adrian (um dos estudantes entrevistados) e a gente 
começou a ter uma relação muito massa com a música, de se encontrar, ele estuda muito. Aí eu comecei a 
observar, o caminho é mais ou menos este... Adrian já tinha passado aqui na UFBA, e eu estava cada vez mais 
convivendo com essas pessoas que cortaram um dobrado. É diferente você tocar nas bandas que eu tocava, 
naquelas bandas de samba e de pagode local e outra coisa é você se profissionalizar na música. Aí eu comecei 
a vir por este caminho assim. Por isso que eu demorei esse tempo até chegar e fazer o vestibular pra música. 
Então, antes de entrar aqui eu rodei em alguns cursos e acabei parando em música”. 

 



207 
 

Popular com 
habilitação 

em 
composição 
e arranjo)38 

 
 

 

9 EXPERIÊNCIAS MUSICAIS ANTERIORES AO INGRESSO NO IFBA 
 
9.1 Antes de ingressar no IFBA teve contato com algum instrumento musical ou 

canto? Quais? 
 
Adrian Não 
Eduardo 
 

Comecei tocando percussão com 6 anos de idade, porque meu pai é músico e eu 
convivi um tempo com ele, e nesse tempo ele me mostrou algumas coisas de 
percussão, aí com uns 9 anos eu já tocava em alguns shows com ele e com 11 
eu comecei a tocar na noite, assim tocando com bandas de pagode aqui de 
Salvador, aí quando eu entrei no IFBA eu já tocava sim, não profissionalmente, 
mas já tinha os grupos de samba. O primeiro contato com a música foi percussão 
aí depois eu comecei a tocar cavaquinho, e aí violão, contrabaixo. 
 

Deborah Sim. Comecei a estudar violão com 7 anos de idade. E cantava muito na igreja 
com minhas tias cantoras da igreja católica. 
 

Guilherme Tive. Eu aprendi violão, sozinho, com ajuda do meu pai, assim uma leve ajuda, 
influência dele. Por algum tempo fiquei nisso e quando eu ganhei uma guitarra eu 
ingressei mais em conjuntos, conjuntos, conjuntos. Toquei por aí. 
Você fez aula de guitarra? 
Também não. Violão, meu pai, ele também aprendeu sozinho como eu, então ele 
não tinha muito a ensinar, mas, ele mais me apoiou do que ensinou de fato.  
Você então nunca fez aula de violão antes? 
Aula formal não. O máximo que eu já fiz foi comprar revistas, ver vídeos. 
 

Julia Sim. Tive contato com o piano. Tinha um piano na casa de minha avó e ela tocava 
piano e minha mãe toca piano, e elas me ensinaram. Mas, não foi um estudo 
aprofundado, porque eu acabei não prosseguindo, não dando continuidade ao 
estudo. E no canto, sempre nos corais da igreja. 
 

Ludwig Sim, antes de entrar no IFBA eu já tinha tido minhas primeiras aulas de teoria 
musical em igrejas. Mas, o primeiro contato com o instrumento foi em casa com o 
violão, até que eu entrei no conservatório municipal. Estudei violão durante um 
ano no conservatório municipal e também assim, com relação ao canto só mesmo 
em casa. Eu nunca tive aulas de técnica vocal. E em casa também comecei a me 

                                                           
38 Nota do pesquisador: Por que migrou para o outro curso? 

Entrevistado: Questão de afinidade mesmo. Assim, uma grande chave nessa decisão foi quando eu 
percebi que o curso de instrumento era muito mais voltado para dificuldade e pra técnica, do que pra 
musicalidade em si. Aí eu me decepcionei um pouco com isto, aí preferi pular para música popular. 
Foi porque no mesmo ano que eu entrei na Escola de Música da UFBA, eu entrei na Pracatum, que 
é uma escola mais voltada para música popular. Aí eu fui gostando mais do lado de lá do que daqui, 
do que eu fazia aqui na época. Ai eu decidi pela música popular mesmo. 
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interessar por piano, é, quando meu irmão comprou um teclado. Ai eu comecei a 
ter curiosidade pelo instrumento e a estudar em casa. 
Por favor, avalie um pouco essa sua experiência no Conservatório 
Municipal. 
Eu fiz um semestre de violão popular e um semestre de violão clássico. Olha, no 
primeiro semestre de violão popular eu não tinha aula de leitura. Era só cifra 
mesmo. Só pediam formação de acordes, eram aulas práticas de violão. E as 
aulas de teoria, não pediam quase nada de leitura, inclusive a gente não tinha 
prática de solfejo, ditado. Só aprendia conteúdos, assim, de harmonia, de 
tonalidades, intervalos, essas coisas. Mas, não tinha muita prática de leitura, 
solfejo, ditado, entendeu? E no segundo semestre, eu me lembro que eu só tinha 
aulas práticas. Não sei porque eu me lembro de só ter tido aulas práticas no 
segundo semestre, com leitura trabalhando repertório no violão.  
Então, do ponto de vista da percepção musical a sua experiência começou 
no IBFA? 
Sim, começou no IFBA. 
 

9.2 Como classifica o seu nível de conhecimento no instrumento?  
 
Adrian Nota do pesquisador: Não teve experiência musical anterior. 

 
Eduardo 
 

Eu tocava razoável. 

Deborah Tocava bem básico. Foi um aprendizado que não tinha nada de teórico. Era só 
prático. Me ensinaram as formas dos acordes e eu repetia isto. No violão tem as 
cifras, o professor desenhava pra mim no quadro. Monta o sistema de acordes 
numa música, por exemplo e eu decorava aquilo. Mas, sem ter conhecimento do 
que aquilo representa em relação a grau. Geralmente eu sabia o tom. E eu 
decorava a ordem dos acordes. Treinava, treinava e tocava. 
 

Guilherme Violão: Eu diria que razoavelmente, mas eu fiquei muito tempo parado. Meu 
instrumento antes de entrar no IFBA mesmo era a guitarra. O violão foi mais no 
início e agora. Mas, agora já foi depois. 
 
Guitarra: A guitarra era um instrumento que eu me dedicava bastante, mas 
acho que antes de entrar no IFBA eu também não tinha um certo nível. Eu 
intensifiquei mais quando eu entrei no IFBA. Tocava razoavelmente, eu já sabia 
alguma coisa. 
 

Julia O piano razoavelmente e quanto ao canto não tinha nenhuma ideia de ser 
cantora. 
 

Ludwig Tocava violão razoavelmente bem. Assim, eu já cheguei a ler partitura com o 
violão, mas hoje em dia eu não leio mais. Eu lia cifra e partitura também. Mas, 
atualmente eu só leio cifra mesmo. Então, razoável. E quanto ao piano eu só sabia 
manusear. Não chegava a ser razoável.   
 

9.3 Como classifica o seu nível de leitura musical e conhecimento teórico: 
 
Adrian Nota do pesquisador: Não teve experiência musical anterior. 

 
Eduardo Não lia nada, tocava tudo de ouvido. Meu primeiro contato foi no IFBA 
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Deborah Nenhum conhecimento de leitura. Eu nunca tinha visto uma partitura. 
 

Guilherme Só tocava de ouvido. Minha leitura era mínima. Eu só sabia ler cifras, então leitura 
mesmo tradicional de partitura eu tinha zero. Nunca tive contato.  
Uma coisa que eu acho tenho que explicar é justamente isto. Que a minha 
formação musical por muito tempo foi sempre informal. Acho que a grande 
bagagem que eu tenho e que faz diferença pra mim, é isto. Então, por isto que 
tem uma certa confusão, porque eu sempre gostei de fazer música, mas nunca 
tive interesse em estudar de uma forma mais litúrgica e parar pra realmente... 
Então... Mas, isto também foi uma vantagem porque eu pude entrar em caminhos 
diferentes e isto formou, porque hoje em dia eu me considero um músico muito 
multifacetado, entendeu? Não que eu seja bom nas facetas que eu tenho, mas eu 
me considero uma mistura muito grande, justamente por causa disso. Então 
acaba sendo uma certa confusão, já toquei coisas diferentes, já experimentei 
instrumentos diferentes, já tentei tocar instrumentos diferentes, bateria, violino, 
baixo, outras coisas. Mas, justamente esta busca que me faz continuar. 
 

Julia Pouca leitura. O básico. E de ouvido era só melodias de cantigas que eu escutava. 
Aí como eu queria tocar logo o piano, fingir que eu estava tocando 
maravilhosamente bem, aí eu tirava de ouvido. 
 

Ludwig Eu parei de praticar leitura com violão. Eu acho mais complicado do que com o 
piano. Depois de ter parado hoje em dia eu não pego uma composição para violão 
e leio com facilidade, mas cifra eu leio com facilidade.  
 
Eu já lia razoavelmente bem. Inclusive antes de começar a fazer aula eu já pegava 
a partitura e começava a estudar e tal. Eu já tinha um certo nível de leitura 
razoável. Mas eu não lia clave de fá.  
 

9.4 Frequentava apresentações musicais antes de ingressar no IFBA? De que tipo? 
 
Adrian Não 

 
Eduardo 
 

Sim. Rodas de samba e pagode  
 

Deborah Sim. Apresentações regionais, como terno de reis; apresentações de forró, nas 
festas de São João; capoeira; shows de artistas nacionais; de rock, pop rock, 
MPB. 
 

Guilherme Sim. Rock e Música Popular Brasileira, até porque também eu me apresentava, 
às vezes. Então, nessas apresentações eu tinha contato com outros músicos, o 
que geralmente era música popular, instrumentistas solos, às vezes conjuntos e 
principalmente cantores que cantavam.  
 

Julia Não 
 

Ludwig Eu frequentava igreja batista. Não sei se isto encaixa. Sempre tinha a banda que 
tocava e isto me influenciou bastante musicalmente. Mas também eventos como 
festival de inverno, apresentações de pop rock. 
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10 ATIVIDADES MUSICAIS DESENVOLVIDAS NO IFBA 
 
10.1 Quais atividades musicais oferecidas pelo IFBA frequentou e durante quanto 

tempo? 
 
Adrian Eu só ia para aula de violão, não tinha aulas de leitura musical, solfejo, teoria e 

era uma mistura, não era assim específico popular ou erudito não. O professor 
passava uma música pra gente, às vezes era uma música de bossa-nova que a 
gente tinha que tirar a cifra e tal, e às vezes era uma música erudita mesmo, 
passava a partitura. E volta e meia a gente chegava mesmo e ele orientava a 
partir do que a gente queria.  
Era aula de violão popular ou erudito? 
Era uma mistura, não era assim específico popular ou erudito não. O professor 
passava uma música pra gente, às vezes era uma música de bossa-nova que a 
gente tinha que tirar a cifra e tal, e às vezes era uma música erudita mesmo, 
passava a partitura. E volta e meia a gente chegava mesmo e ele orientava a 
partir do que a gente queria.  
Você teve aulas de música no 1º ano do Integrado, não é? Aquelas aulas 
despertaram em você alguma coisa pra música?  
Muito pouco, porque meu 1º ano no IFBA foi muito conturbado. Porque o 1º ano 
além de ser tudo muito novo, porque você sai do Fundamental e vai pro médio, o 
IFBA é uma liberdade muito grande que você tem. Então, se antes eu estudava 
há 1 km de casa, eu passei a estudar 20 km de casa, longe, sem qualquer 
responsabilidade, aí eu estava numa onda de faltar tudo que eu podia. E nesse 
1º ano, na unidade que eu tive aulas de música, Helder também estava com 
problemas e teve algumas faltas e eu também faltei alguma parte por minha conta, 
aí teve muito pouco... essa não foi uma parte importante da minha vida não, no 
meu 1º ano. Foi lá no 3º ano mesmo.  
 

Eduardo 
 

A primeira que eu fiz, logo no ano seguinte da minha entrada, foi um projeto que 
era uma espécie de banda de fanfarra, que trabalhava com o método coletivo, 
que todo mundo ia aprendendo juntos, era o Da Capo, que a gente chamava. E 
aí foi meu primeiro contato com o instrumento. 
Que instrumento você fazia? 
Percussão. Lá eu toquei percussão.  
Aí você começou a ter contato com a partitura? 
Sim, foi aí que eu comecei a ver o que era alguma coisa de partitura.   
E depois você fez mais alguma coisa? Coral ou outra atividade musical? 
Só. Daí que eu comecei a perceber que música era uma coisa além do que eu já 
fazia. Aí eu comecei a tomar umas aulas de cavaquinho pensando nessa questão. 
Lá dentro do IFBA? 
Não. O IFBA me despertou para eu procurar a fazer aula de cavaquinho, aí eu 
comecei a ver umas coisas de partitura, comecei a tocar um repertório de umas 
coisas de choro, umas coisas diferentes do que eu estava acostumado assim. 
Acho que a própria influência do IFBA. Eu estava comentando com amigos meus 
recentemente que, estudar lá acho que muda tudo assim, porque você começa a 
pensar de outro jeito, você começa a ter uma consciência crítica. E a gente fala, 
assim na própria casa, os irmãos da gente, e os irmãos dos amigos que seguiram 
à escola particular a vida toda e a gente que entrou no IFBA, o quanto a gente 
tem posicionamentos políticos diferentes, posicionamentos em relação a 
preconceitos e outras coisas, o quanto o IFBA estimulou isto na gente. Então 
assim, eu comecei a conviver com outras pessoas, comecei a ver uma galera que 
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gostava de Chico Buarque, comecei a ouvir umas coisas, comecei a me interessar 
por umas harmonias, isto mudou muito, enfim, fez toda diferença.  
Neste curso que você fez no projeto, vocês tinham aulas de leitura musical 
também ou era só do instrumento? 
A gente tinha um encontro, acho que duas vezes por semana, e não era separado 
teoria e prática não. Esse método Da Capo tentava acho que fazer as duas coisas 
ao mesmo tempo, mas não tinha um dia específico para teoria não.  
Aí você começou a aprender ler ali... 
Isto. 
 

Deborah Coral de estudantes, durante 4 anos; curso de leitura e escrita musical, durante 
4 anos; grupo de flauta doce, durante 4 anos e Madrigal, durante 3 anos. 
 

Guilherme Bom, eu não cheguei a frequentar o curso de LEM, embora depois eu me 
arrependi disso. Então eu frequentava somente o coral de alunos por 2 anos. Era 
uma forma de ver e fazer música.  
Você também frequentou o grupo instrumental, embrião de uma orquestra 
que aconteceu em 2014, não é isto? 
Em parte. Não. Dentro da proposta do coral eu me apresentava às vezes com o 
violino. Eu fazia parte da parte instrumental do coral. Mas, fora da proposta do 
coral, enquanto grupo instrumental, nunca.  
 

Julia Tinha a matéria música no 1º ano e o coral da escola, que frequentei por 3 anos, 
e mais adiante eu entrei também no madrigal do IFBA. Cheguei muito pouco, 
minimamente a estudar um pouquinho de violino no projeto da orquestra oferecido 
em 2014. Menos que um semestre.  
 

Ludwig Logo que eu entrei eu comecei a participar do coral de alunos e participei durante 
os 4 anos do curso. No meu segundo ano eu entrei também no Madrigal do IFBA 
e no grupo de flauta doce e também no curso de leitura e escrita musical. E 
também no 2º ano eu comecei a ter aulas de piano individuais. Então, 
basicamente no 2º ano que eu comecei a intensificar as atividades musicais.    
 

10.2 Quais as razões ou motivações levaram a frequentar as atividades musicais? 
 

Adrian Tinha um projeto antes lá, que era de banda filarmônica, e eu entrei no 1º ano 
para aprender sax. Só que tinha que comprar uma boquilha, que era 400 contos 
e eu não tinha condições de comprar na época e também larguei [risos]. O projeto 
de violão eu só entrei no meu 4º ano lá. 
Por que você procurou o curso de violão lá? O que te levou a descobrir a 
música? Como foi esse seu primeiro encontro? 
Quando eu comecei a tomar o curso de violão no IFBA eu já estava interessado 
pela música. Nessa época eu estava mais voltado para a guitarra. Mas assim, foi 
o curso que apareceu. Mais uma questão de comodidade e [risos] preço, porque 
eu não tinha condições de pagar e lá era de graça. Agora, uma coisa que me 
despertou interesse pra tomar o curso de violão lá, tinha um menino que tocava 
muito bem, que rolava um boato que ele tomava aula no projeto. Depois eu vi que 
não era verdade [risos], mas só que tinha esse boato que ele tomava aula lá daí 
eu fiquei muito interessado. 
 

Eduardo 
 

Foi uma colega minha, Carol. Ela gostava de música, ela não tocava nada e ela 
comentou comigo: você que já toca alguma coisa, aqui está tendo umas aulas... 
eu estou aprendendo percussão, tô gostando, pô, corre lá, e tal... aí eu fui ver. 
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Você foi meio que na onda dela e não saiu mais... 
 

Deborah Todo o tempo que permaneci no IFBA, procurei aproveitar tudo que eu podia. Já 
gostava de música desde antes de vir pro IFBA. Então quando eu encontrei aqui 
cursos e aulas que eu nunca tive acesso onde eu morava, eu não pensei duas 
vezes antes de entrar.  
Então havia um interesse prévio? 
Eu não tinha planos de fazer nenhum curso. Eu já gostava de música. 
 

Guilherme O que me motivou primeiro foi que eu fui levado pela vontade dos meus amigos 
que me instigaram a ver o que era o coral. Eu raramente via as apresentações. 
Tinha ideia do que era, mas... Então, posso dizer que meu primeiro contato com 
o coral, foi uma vontade que meus amigos tiveram e eu resolvi conhecer o coral. 
Mas, a partir do momento que eu vi o que era, aí sim, a minha vontade de ficar foi 
só por causa do coral. Até porque a maioria deles saiu depois, só fiquei eu. Então, 
foi isto. 
 

Julia No primeiro ano, eu não cheguei a entrar. Eu entrei no 2º ano. Aí eu vi o pessoal 
gostando bastante de estar no coral, cantando e participando, e eu achei legal 
isto. Confesso também que as viagens me atraíram. Daí eu entrei para o coral em 
2012 e eu gostei muito e foi ali que eu comecei a ver que música era algo muito 
importante na minha vida e seria possível até eu seguir uma carreira com aquilo.  
 

Ludwig Bem, antes de entrar no IFBA eu já fui muito ligado a música. Então a primeira 
coisa foi curiosidade, pois não me lembro de ter assistido apresentação de coral 
antes, nunca tinha participado. Também, porque eu já havia frequentado aulas de 
teoria no conservatório municipal e tinha desistido, porque eu não gostei muito da 
experiência que eu tive lá. Mas eu tinha curiosidade de com outro professor, em 
outro espaço, ver se eu voltava a ter esse contato com teoria musical. Então, de 
início foi curiosidade, mas depois que entrei eu não quis mais parar de estudar.  
 

10.3 Qual o nível de sua assiduidade nas atividades que frequentou? 
 
Adrian Todas as aulas. Já estava apaixonado por música mesmo. Não faltava uma aula. 

Teve uma vez que eu fui até com o pé engessado. Foi quando o professor 
começou a notar que eu tinha interesse mesmo.    
 

Eduardo 
 

Fui muito indisciplinado. Demais assim. Hoje em dia a disciplina é outra. Eu ia 
uma aula ou outra, não pegava os exercícios direito em casa, eu não praticava 
bem. Eu fui bem relapso no curso. 
Você frequentava talvez 50% das aulas? 
Fui mais que 50% 
 

Deborah 100 % de assiduidade.  
 

Guilherme Está mais pra 100%. Era realmente uma coisa que eu botava na frente de quase 
tudo, só não horários de provas. Mas, era quase sempre. 
 

Julia Eu vou dizer 100 %, porque mesmo quando o tempo estava apertado eu ficava 
com a consciência pesada de faltar a aula do coral 
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11 IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE MÚSICA DO IFBA PARA SUA ESCOLHA 
PROFISSIONAL 

 
11.1 As atividades desenvolvidas no IFBA influenciaram sua decisão de estudar música 

no ensino superior? 
 
Adrian Sim, com certeza.  

 
Eduardo 
 

Oh! Com certeza.  

Deborah Sim, com certeza. 
 

Guilherme Com certeza. Eu acho que as experiências que eu tive no IFBA foram na verdade 
o principal fator que me fizeram ter um interesse pela música. Até porque o 
primeiro contato que eu tive com leitura musical foi no coral e com uma forma de 
fazer mais grupal. Porque tocar em banda é diferente, você às vezes individualiza 
muito as coisas. Você não aprende a tocar música em grupo numa banda tanto 
quanto você aprende num coral. E não só no coral, mas nas bandas que eu fiz 
parte enquanto aluno do IFBA pra fazer eventos do IFBA também foram muito 
determinantes, inclusive porque mudaram o meu gosto. Se eu tivesse mantido o 
meu gosto da forma que eu entrei no IFBA... Antes do IFBA meu gosto era 
completamente outro, então o IFBA abriu meus caminhos. Então foi 
completamente determinante.  
Diferentemente dos outros estudantes que seguiram para a música depois, 
você só começou a frequentar o coral dois anos depois que estava aqui. 
Embora você tenha dito que procurou o coral por influência de seus amigos, 
você saberia explicar por que você não procurou as atividades musicais 
antes? 
Talvez uma própria desconexão minha com o próprio colégio que eu tinha antes. 
Não foi uma falta de interesse no coral em si, foi uma falta de interesse na escola. 
A partir do momento que eu comecei a perceber que eu tinha que me envolver 
mais, que eu tinha que estar mais incluso, aí sim eu também conheci o coral. Acho 
então que o principal motivo foi este.  
 

Julia Sim.  
 

Ludwig Com certeza. 
 

 
11.2 Em caso afirmativo, identifique a (s) atividade (s) importante: 
 
Adrian Uma das grandes coisas que me estimula na música, apesar de eu criticar a 

música erudita de não trabalhar a musicalidade, o desafio sempre me estimula 
muito. Então, se eu ficasse na mesma sensação que eu tinha, de que era fácil, 
provavelmente eu não tivesse tanto interesse. Antes eu tocava uma música duas 
vezes e já passava pra outra. Então, quando eu comecei a tomar aulas nesse 
projeto, que comecei a ter contato tanto com o professor quanto com esse colega 
meu, João, eu fiquei seis meses, antes do vestibular tocando só essas mesmas 
duas músicas que eu tinha que tocar aqui, não pegava o violão pra mais nada. 
Não tocava um Fá Maior. Mas chegou perfeita, na medida do possível estava 
perfeita. Então ter frequentado o curso de violão no IFBA foi muito importante 
nesse sentido, assim também, desde a decisão de fazer música até eu ter 
conseguido passar. 



214 
 

 
Eduardo 
 

Na verdade, quando eu saí do Integrado e voltei ao IFBA para fazer radiologia 
tinha acabado o projeto da banda. Aí o professor de música tinha outras 
atividades que ele fazia em outro projeto com coral. Mas só que não tinha tanto a 
parte teórica, assim. Eu ia mais tocar, via algumas coisas de arranjo e foi aí que 
eu comecei a estudar um pouco mais de cavaco e ele precisou de alguém para 
dar aulas de cavaquinho lá. Então quando eu entrei na faculdade de radiologia eu 
comecei a ser voluntário no projeto, comecei a dar aulas de cavaquinho lá. 
Você chegou a frequentar o coral? 
Sim, eu fazia parte do grupo mas não era cantando, era tocando.  
 

Deborah O canto coral foi mais decisivo. Me deu mais confiança, na minha voz, na minha 
capacidade. Porque era uma coisa que eu não tinha. Saí da minha cidade onde 
diziam: ah, ela tem uma voz bonita! Eu já sabia disto. Mas eu não acreditava que 
isto iria se tornar um meio de vida. E foi aqui no coro que eu fui incentivada e eu 
percebi que eu poderia sim investir nisso. Então, no canto coral. E eu acho que 
usei das outras atividades como base pra tudo. Foi muita curiosidade também, 
porque antes de eu decidir fazer música, eu já estava no LEM querendo aprender 
muito. Eu iria usar aquilo pra que na minha vida? Inicialmente pra nada, era só 
um conhecimento a mais que eu queria ter. Mas, depois que eu decidi fazer 
música aí sim que eu usei do curso de Leitura e Escrita Musical além do que os 
meus colegas usaram. Depois teve também o grupo de flauta doce. 
Quando você se refere ao coral, você está colocando no mesmo patamar o 
coral de estudantes e o Madrigal ou você consegue ver um distanciamento 
entre os dois? 
São bem diferentes sim. Pelo menos na época que começou o madrigal eu via o 
Madrigal como uma coisa bem mais séria, uma coisa que iria me desenvolver 
muito mais rápido do que o coral de alunos me desenvolvia. A gente fazia 
repertórios mais difíceis. Tinha que aumentar o estudo das partituras, a leitura 
melhorava. Então, depois de um tempo o coral de alunos virou um pouco de 
diversão, assim um lugar onde você encontrava seus colegas de escola, onde ao 
mesmo tempo que tinha trabalho, tinha uma leveza a mais que o madrigal não 
tinha. O madrigal já me deixava um pouco mais tensa, assim no sentido da 
responsabilidade, de estar ali, de fazer as coisas acontecerem mais rápido do que 
no coral de alunos. Então, o madrigal trouxe essa seriedade que eu precisei a 
mais. No coral de alunos já tinha, mas, o madrigal foi... me trazia essa... um status 
assim também. Todo mundo olhava para quem estava no madrigal. Era como se 
a gente tivesse uma responsabilidade. Quem não estava no madrigal olhava a 
gente de um jeito diferente. Como quem tivesse lá fosse selecionado não porque 
fosse melhor, mas porque estudou com certeza muito mais e estava lá de algum 
jeito. 
 

Guilherme Nota do pesquisador: Só frequentou o coral 
 

Julia Eu digo que foi o coral, que a participação foi a mais ativa. Porque infelizmente a 
aula de música era só um ano. Foi muito boa, mas o coral era todos os anos, 
entendeu? Uma constância assim, e a participação era maior, então foi isto que 
me fez querer.  
 

Ludwig Em primeiro lugar estaria os corais. A participação nos corais foi que realmente 
me impulsionou e me deu vontade de continuar estudando música. E depois em 
seguida, as aulas de piano. Pois o contato com o instrumento também foi muito 
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importante. Em terceiro lugar o curso de leitura musical e em seguida o grupo de 
flauta. 
Por que você estudou piano? Como foi essa sua história de estudar piano? 
Bom, começou, como já tinha falado, quando meu irmão comprou um teclado. Aí 
veio a curiosidade com o instrumento e tal. 
 
Eu me lembro que você não procurou estudar piano logo em sua entrada 
aqui. O piano não era uma atividade ordinária, dentre as atividades que eram 
oferecidas aqui no campus. Então, eu gostaria que você lembrasse como 
você chegou a convencer ao professor incluir o estudo de piano como uma 
das atividades oferecidas no campus. Como foi que começou esta história 
da aula de piano? 
Bom, eu destaco as apresentações musicais que já tiveram aqui, de piano, eu 
também já ouvi o professor tocando várias vezes. Os próprias ensaios do coral 
que usava o piano. A partir do contato que eu estava tendo em casa com o teclado 
eu senti aquela vontade de querer me aprimorar naquele instrumento. Mas, eu 
me lembro que o que me deu aquele impulso pra procurar estudar o instrumento 
foi porque um dia no ensaio do coral o maestro falou que as pessoas que tinham 
interesse em estudar música que procurassem seguir em frente. Foi uma espécie 
de conselho geral para todo mundo. E quando eu ouvi aquilo foi que me deu o 
estalo: acho que eu preciso estudar piano, eu preciso fazer aulas de piano. Foi aí 
que procurei o professor. Na verdade, eu pedi para meu pai ligar para o professor. 
Como as aulas não eram cobradas, entendo que estavam incluídas nas atividades 
de extensão do campus. 
 

11.3 Em que momento de sua vida tomou a decisão de estudar música? 
 
Adrian Eu estava no 3º ano do Ensino Integrado. Foi quando eu estava estudando arpejo 

na guitarra. Eu estava há uns 3 meses pra conseguir um negócio, aí quando eu 
me toquei que eu estava 3 meses estudando a mesma coisa, e saía de casa doido 
pra voltar pra estudar de novo, eu falei: pô é isto que eu quero para minha vida. 
Fazia isto o dia inteiro, então eu falei: não tem outra coisa pra eu querer fazer não. 
Foi nesse dia que eu decidi. Foi um pouco antes de eu entrar no projeto.  
Então você procurou as aulas porque já sabia que queria fazer música, é 
isto? 
Sim, eu já sabia que queria fazer música. 
Você falou desse seu amigo que lhe ajudou, o João. Ele lhe dava aulas 
também? 
Sim. Ele me dava aulas. É porque aula de violão você mostra a peça e ele critica, 
né, normalmente é assim que acontece. E ele era sincero comigo. Olha só, você 
tem que melhorar isto e isto. Você não pode errar. Me ajudava na dinâmica. Ele 
foi bem importante neste aspecto. 
E além disso, você nunca estudou música fora não? Você disse que estudou 
solfejo e teoria sozinho. E a questão da leitura das notas, você aprendeu 
como? 
Olha, eu nunca tive aula de leitura musical não. Mas assim, teve uma vez na sala 
de aula que eu perguntei a um colega meu que fazia aula de música nesse projeto 
do IFBA, que eu falei que saiu no ano que eu entrei, como é que eu fazia pra ver 
as notas. E foi mais ou menos assim mesmo, ele falou aqui é o sol, encima é o lá, 
si, e embaixo é descendo. Só isto que ele falou pra mim. E foi isto, ficou salva 
esta informação na minha cabeça, até o dia que eu passei a ter mais interesse. A 
parte rítmica eu vi... rapaz, eu não sei quando foi que eu comecei não. Acho que 
foi processual assim, alguém me ensinou o que era uma colcheia... e a proporção 



216 
 

que ia aparecendo outro tipo de ritmo eu ia perguntando. Me lembro que quem 
me explicou o que era uma tercina foi esse João; alguns sinais eu só vim descobrir 
o que era aqui na faculdade mesmo; ritornello foi o professor de música do IFBA 
que me ensinou, e foi aos poucos. 
E como a gente tem o artifício de ter tudo gravado hoje, eu descobria as notas e 
as vezes o ritmo ia pelo áudio mesmo. Ritornello eu não sabia o que era, mas eu 
pensava: pô repetiu essa parte aqui, então vou repetir também. 
Bem diferente sua história.  
E eu sou pianista hoje. [risos] Eu larguei o violão. Comecei a estudar piano aqui 
na UFBA como instrumento complementar desde meu primeiro semestre.  
 

Eduardo 
 

Foi lá em radiologia, quando eu vi que não dava mesmo. Eu não tinha motivação 
pra estudar, pra ir para o curso, para a faculdade. E eu vi assim, como estava em 
tempo ainda de eu não ser infeliz profissionalmente, não é? Aí foi correria mesmo, 
foi aí que eu me vi com toda aquela disciplina que eu não tive antes, tive que ter.  
 

Deborah No último ano do Ensino Integrado. Eu já estava desesperada tentando escolher 
um curso e muito confusa, não é? Mas aí eu me fiz várias perguntas. Foi numa 
noite, assim, deitei pra dormi daí, eu sempre me fazia as mesmas perguntas. 
Então, naquela noite eu perguntei diferente. Antes eu me perguntava: e se, e se 
acontecer tal coisa? Então eu perguntei: por que não? E foi assim que eu decidi 
e bati o pé no chão. Foi no começo de 2010, no começo do meu último ano. Uma 
decisão tomada com um pouco mais de ano para poder focar nos editais do 
vestibular. 
 

Guilherme Que eu decidi não. Que eu tive um sentimento muito forte de que o que eu queria, 
independente de que tipo ou de que modalidade, mas fazer música, foi na minha 
primeira apresentação como músico, primeira apresentação com banda na 
verdade. Foi uma apresentação em 2010, que eu recebi um convite pra tocar na 
Barra do Choça, num insight verão que estava tendo lá. E ver as pessoas 
comparecendo, prestigiando uma coisa que eu fazia parte foi uma das melhores 
sensações. Ver as pessoas cantando junto comigo, gritando, participando foi uma 
das melhores sensações que eu tive na minha vida, de endorfina mesmo, sabe, 
quando você se sente completo. Esse momento foi o principal, mas aqui no IFBA 
eu já tive coisas parecidas também, tocando com banda.   
Tem um fio desencapado aí nesta história. Porque você disse antes que a 
sua decisão de fazer música foi depois do seu 3º ano de IFBA e esta 
experiência na Barra aconteceu em 2010. Quer dizer... 
Porque na verdade, esse foi um momento que eu percebi o quanto eu gostava de 
música, que eu percebi que a música de uma forma ou de outra iria fazer parte 
de mim, agora o momento que eu decidi... 
Não. Eu estou falando sobre a decisão para fazer o curso superior. 
Ah! Do curso superior então. Mas, isto foi importante porque eu já sabia que a 
música tinha que fazer parte, mas realmente naquela época eu não imaginava 
fazer um curso superior, até porque eu não entendia, eu não conhecia nada disso. 
Mas, aquele momento foi o início, o embrião, aquilo foi o que mais fez a diferença, 
aí aos poucos minhas experiências foram mudando, foram também aumentando. 
Mas o momento que eu decidi cursar música, fazer música mesmo, só fazer isto, 
foi uma coisa que se desenrolou através do tempo mesmo, uma coisa que eu não 
consigo dizer o momento específico. Mas, realmente foi depois do 3º ano, já no 
final da minha estadia no IFBA. 
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Julia Quando eu descobri eu já estava aqui. Porque na verdade, eu sempre queria ser 
várias coisas, não tinha uma coisa específica. E como eu sempre fui muito ativa 
nesses projetos musicais do IFBA, eu pensei: ué, já que sou assim tão envolvida 
com a música e eu amo música, por que que eu não faço algo relacionado a ela? 
E isto aconteceu no 3º ano do curso Integrado. Aí eu pedi orientação ao professor 
de música do campus e ele me orientou e eu gostei muito e vim pra cá. 
 

Ludwig Não sei se houve um momento específico. A medida que eu ia estudando e vindo 
para os ensaios do coral... Mas eu acho que no final do meu 3º ano do Curso 
Integrado eu já estava decidido. E foi nesse momento que eu decidi comprar um 
piano para estudar em casa. E isto foi no início de 2012. Inclusive para convencer 
meus pais a comprarem o piano eu já dei a ideia de que eu queria estudar música, 
que eu queria fazer vestibular para música. E já falei isto para convence-los a 
comprar o piano. 
 

 
12 IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE MÚSICA DO IFBA EM SUA PREPARAÇÃO PARA 

INGRESSO NO CURSO SUPERIOR EM MÚSICA 
 
12.1 Para aprovação no vestibular de música, na maioria das universidades brasileiras, 

é necessária a realização de teste de habilidade específica, que avalie 
conhecimento musical básico em teoria musical, solfejo e ditado, bem como 
habilidade instrumental.  Em qual das atividades musicais desenvolvidas no IFBA 
encontrou aspectos importantes para construção dessas competências? 
Classifique-as: 

 
Adrian Aí foi por minha conta. Pra você ter uma ideia de quanto eu estava despreparado, 

eu cheguei na prova sem saber o que era ditado. Eu não sabia o que era ditado. 
Eu achava que ditado e solfejo eram a mesma coisa. Aí, pra solfejo eu estudei, 
porque tem material, você descobre que tem que aprender a solfejar, o professor 
de música do IFBA me ajudou nisso. Ele não me dava aulas, mas só que volta e 
meia ele chegava lá e eu estava estudando para o vestibular, ele passava uns 
dois solfejos pra mim e raramente eu conseguia fazer na frente dele. Mas assim, 
eu estudei muito a parte do solfejo. Aí quando chegou a parte de ditado foi zero.  
Então na verdade o mais importante do ensino de música do IFBA para sua 
entrada na Escola de música da UFBA foram as aulas de violão, não é isto? 
Foi, foi. 
 

Eduardo 
 

Não consigo estabelecer uma, mas acho que foi o contato com Adrian, na 
verdade. Acho que foi ele que mais me preparou assim, porque eu sempre tive 
ele como referência de estudos. É um cara que se tranca e fica lá 14, 16 horas 
Então, as atividades que você realizou no IFBA despertaram em você o 
prazer, a vontade de fazer música, mas não foram determinantes na sua 
preparação. 
É, talvez não, talvez não.  
Você se lembra como eram as aulas no primeiro ano, as aulas de música do 
Integrado? Ficou alguma coisa daquele momento, que tenha lhe 
despertado? 
Sim, com certeza, principalmente o lance da disciplina. O mestre da banda era 
muito... 
Mas o mestre da banda não era o seu professor de música no Integrado, ele 
foi seu professor no projeto apenas. Eu estou falando das aulas de música 
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que você teve em uma unidade, no 1º ano, quando você também teve aulas 
de Artes visuais, teatro... uma linguagem em cada unidade... 
Ah, sim. Pô, na verdade ali foi um momento bem complicado porque, acho que 
naquele ano o pai do professor de música tinha falecido. Então foi um ano bem 
difícil, foram poucas aulas, ele estava desestimulado e tal. Pra mim foi até um 
pouquinho frustrante na música. Mas assim, um tempo depois o que eu pude 
absorver com ele foi demais. Não formalmente, não oficialmente, mas em 
conversas, em chegar e escutar ele tocando alguma coisa, aí ir lá pesquisar, e 
ele estimular a gente a tocar. Mas, na unidade de música a gente não produziu 
muito não. 
 

Deborah Neste caso já não acho que dê pra separar. Porque se eu só soubesse cantar eu 
não iria passar. Então, o curso de Leitura e Escrita Musical foi fundamental assim. 
E juntando a isto o complemento de meu estudo por fora, baseado no edital; 
porque não adianta estudar geral, uma teoria geral, cada edital foca em alguma 
coisa. Então o curso de LEM foi importantíssimo pra mim. Eu acho que o conjunto 
assim dos dois, né? As duas provas tinham peso muito alto. 
 

Guilherme O coral foi o primeiro contato que eu tive com leitura musical e manuseio da 
partitura. 
Aquelas aulas de música do 1º ano do curso Integrado, que significado teve 
pra você?  
Foi realmente interessante porque na época, como eu disse, eu ainda não era tão 
conectado com o colégio, mas que eu lembro, que eu gostava muito, que eu me 
interessava muito. Acho que o grande problema foi que eu não dei continuidade 
a isto. Se eu tivesse dado continuidade eu teria todo esse conhecimento que eu 
acabei não tendo. Mas, me mostrou um lado da música que eu não conhecia, e 
que eu só vim a conhecer um tempo depois. Só não foi de grande ajuda pra mim, 
por minha própria negligência. Mas, que era uma das aulas que mais me 
interessava, era... 
 

Julia O coral de estudantes, porque a gente tinha o acompanhamento da partitura né? 
E sempre antes o professor/maestro explicava a partitura, como ler, o compasso... 
e isto ajudou muito. 
  

Ludwig Com certeza em primeiro lugar foi o curso de Leitura e Escrita musical, onde eu 
vi os conteúdos de harmonia, de teoria, também trabalhei muito leitura, solfejo 
principalmente e ditado rítmico, que são os pontos mais importantes. E também 
as aulas de piano, porque para entrar no curso você tem que tocar instrumento, 
então... Não posso deixar de citar também o grupo de flauta doce, que também 
ajudou a trabalhar leitura. Então, essas três atividades foram que...  
O coral ajudava também na leitura? 
O coral com certeza. 
 

12.2 Frequentou algum curso de música fora do IFBA enquanto fazia o Ensino 
Integrado? 

  
Adrian Por um período de seis meses eu fiz a extensão na Escola de Música da UFBA. 

Mas, a maior parte do que eu aprendi foi... é que foi tudo muito concentrado nesta 
época, assim de diversas fontes, entendeu? O IFBA foi muito importante porque 
tinha o professor de música para me orientar. 
 

Eduardo Não 
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Deborah Não 
 

Guilherme Não 
 

Julia Não 
 

Ludwig Não 
 

12.3 Foram necessários estudos adicionais que complementassem as aulas de música 
oferecidas pelo IFBA? 

 
Adrian Teve uma vez na sala de aula que eu perguntei a um colega meu que fazia aula 

de música nesse projeto do IFBA, que eu falei que saiu no ano que eu entrei, 
como é que eu fazia pra ver as notas. E foi mais ou menos assim mesmo, ele 
falou aqui é o sol, encima é o lá, si, e embaixo é descendo. Só isto que ele falou 
pra mim. E foi isto, ficou salva esta informação na minha cabeça, até o dia que eu 
passei a ter mais interesse. A parte rítmica eu vi... rapaz, eu não sei quando foi 
que eu comecei não. Acho que foi processual assim, alguém me ensinou o que 
era uma colcheia... e a proporção que ia aparecendo outro tipo de ritmo eu ia 
perguntando.  
Tinha um outro amigo meu que estudava na Escola de música da UFBA, que fazia 
extensão também, só que já tinha muita experiência com o violão, ele me dava 
muitos toques assim, do que seria cobrado aqui e como era ter um professor de 
música erudita pegando no seu pé, sabe? Sobre não errar de jeito nenhum, esse 
tipo de coisas assim. Foi aí que eu fui descobrindo que era mais sério do que eu 
pensava. Me lembro que quem me explicou o que era uma tercina foi esse amigo; 
alguns sinais eu só fui descobrir o que era aqui na faculdade mesmo; ritornello foi 
o professor de música do IFBA que me ensinou, e foi aos poucos. 
E como a gente tem o artifício de ter tudo gravado hoje, eu descobria as notas e 
as vezes o ritmo ia pelo áudio mesmo. Ritornello eu não sabia o que era, mas eu 
pensava: pô repetiu essa parte aqui, então vou repetir também. 
 

Eduardo 
 

Um ano antes de entrar na Escola de Música da UFBA, larguei a faculdade, 
larguei o estágio que eu estava, larguei a namorada, aí eu fiquei... eu lembro que 
eu tinha uma meta de 12 horas de estudos por dia, e o dia que eu menos estudei 
eu estudei 6 horas. Um ano focado nisso. O Adrian me ajudou bastante. Foi aí 
que eu comecei a pegar o cavaquinho a sério mesmo. Aí eu estudava tudo que 
iria cair na prova, sei lá, 3 horas por dia de percepção, mais algumas horas de 
leitura à primeira vista. Estudava execução, que era a parte do instrumento. Na 
verdade, em composição eu tinha que trazer duas músicas minhas. Então sei lá, 
acho que 6 meses antes da prova eu já estava com as composições prontas e 
estava só deixando na mão, assim treinando a execução da composição.  
Você fez a partitura também?  
Escrevi tudo. Foi aí que eu aprendi a mexer com o finale, que eu conheci forma 
musical, comecei a estudar isto. Dividia em estudo rítmico, estudo melódico... pô, 
fiquei horas naquela teoria, estudando a parte de ditado rítmico, ditado melódico. 
Enchi o saco de Adrian, que já estava aqui. Estudava muito com ele, a gente tinha 
um grupo de música instrumental, de música vocal também. Aí eu chegava duas 
ou três horas antes e a gente ficava lá passando alguma coisa. Resolvi não sei 
quantas provas de teoria aqui. Foi o ano decisivo para eu querer fazer música 
mesmo.  
Como era esse estudo de ditado? 
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Tem um site, o teoria.com que você escolhe o nível do ditado, as escalas que 
você quer, as figuras rítmicas que vão aparecer. Você consegue fazer o seu 
próprio plano de estudos. Ele toca o ditado, você responde depois ele mostra a 
correção. Foi assim minha salvação. 
 

Deborah Não. Mas exigiu de mim muito estudo individual e focada no edital do vestibular. 
 

Guilherme Essa parte mais teórica, mais acadêmica da música sempre foi o meu tendão de 
Aquiles, sempre foi a parte que eu tinha mais deficiência, até porque eu nunca 
procurei realmente, ou nunca tive oportunidade, não sei, foram os dois, de ter 
esse tipo de... então, eu só consegui passar realmente, só consegui suprir minha 
necessidade dessa parte, sozinho. E com a ajuda de meus amigos, dos gêmeos 
que passaram comigo. Porque foram eles que me instigaram a fazer o vestibular. 
E foram eles que me ajudaram, porque eles tinham um conhecimento muito maior 
do que eu, de conservatório, de leitura. Então, tanto de instrumento, quanto de 
solfejo eles já tinham muito a me oferecer. Mas... eu acho que eu não teria 
passado se não fosse a minha vivência popular, se não fosse todos os contatos 
que eu já tive com música, tanto com improvisação, como tirar de ouvido, ler cifra, 
tudo isto contribuiu muito também, até porque o curso de licenciatura ele olha a 
sua musicalidade de uma forma mais geral, não é? Diferente dos outros cursos, 
eles não olham uma coisa muito específica, de ver se você tem algum 
conhecimento como composição, regência, instrumento. Então, eu acho que esse 
conhecimento subjetivo que eu já tinha me ajudou muito. Porque só com um 
mês... eu tive um mês de aula teórica. Com um mês você não consegue aprender. 
Com quem? 
Sozinho, aulas com eles e buscando na internet. Eu fiz o maior esforço que eu 
pude, mas, foi o tempo todo sozinho. 
Mas, o mês de aula você teve onde? 
Eu tive um mês de aula assim, um mês de estudos, um mês de aula foi... 
E a prática de solfejo e ditado, você fez com os colegas, é isto? 
Também, mas também na Internet, também procurando vídeos. Todo conteúdo 
que eu pudesse, mesmo de caráter duvidoso, qualquer coisa procurava, porque 
realmente fez a diferença. 
Você comentou sobre seu nível de violão antes de iniciar a guitarra. Mas, 
para ingressar na universidade você tocou violão na prova prática. Em que 
momento você retomou o instrumento? Teve acompanhamento de algum 
profissional? 
Não, foi uma retomada mais minha mesmo. E, como posso dizer, foi uma coisa 
natural. Porque essa volta ao violão acompanhou na verdade a volta às minhas 
raízes. Uma mudança de gosto também, porque por muito tempo eu permaneci 
tocando as mesmas músicas, ouvindo as mesmas músicas, tocando os mesmos 
estilos, não é? E preso a guitarra. Não preso, mas era só o que eu fazia. E no 
momento que eu comecei a me abrir, em 2013, no último ano do IFBA, foi o ano 
que eu comecei a conhecer novos estilos, mas também a voltar a ouvir coisas que 
eu ouvia quando eu era criança, coisas mais brasileiras, mais... E foi nesse 
momento que eu tive vontade de voltar a tocar violão. E foi uma coisa que meus 
pais gostaram muito, porque eles sempre gostaram da forma que eu toco, das 
músicas que eu toco e eles me apoiaram muito nisso.  
Uma coisa interessante é que uma banda que eu entrei em 2013 foi justamente o 
que me ajudou muito, porque foi uma banda que tinha uma proposta de misturar 
rock com outros elementos, e um dos elementos que a gente mais misturava era 
MPB. E eu comecei a conhecer música de MPB, que eu já conhecia, mas que eu 
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voltei a conhecer nessa época. Ai, essa volta pro violão significou isto, voltar às 
raízes, e hoje em dia eu me sinto mais até violonista do que guitarrista.  
 
 

Julia Sim, eu me preparei junto com amigos do IFBA também, um já estava aqui na 
Escola de Música e os outros três estavam querendo entrar aqui na Escola. Então 
juntamos nós quatro e fomos buscar ajuda desse 5º amigo, que já estava aqui e 
aí a gente estudava em grupo, sendo que dois deles já tinham o conhecimento 
(que eram Herbert e Webert), então eles davam dicas e ajudavam. 
 

Ludwig O conteúdo que eu estudava aqui foi suficiente, tudo que eu precisava. Além, 
claro, do estudo individual em casa, prática de solfejo... Mas, com relação a 
conteúdo, foi suficiente. 
 

 
13 APOIO DA FAMÍLIA QUANTO À ESCOLHA PROFISSIONAL E ÀS PERSPECTIVAS 

PARA A CARREIRA MUSICAL FUTURA 
 
13.1 Como classifica o apoio recebido de sua família sobre sua decisão de ingressar 

na faculdade de música? 
 
Adrian Eles não se opuseram, mas também não gostaram. Minha mãe foi a que foi mais 

direta: você vai fazer isto mesmo? Daí começou a dar aqueles exemplos de gente 
que tinha tentado música e não tinha dado certo. Agora os outros foram mais 
omissos, você sentia que eles não gostaram. Porque eu sempre tive muito talento 
para a área de exatas, aí tinha hora que era uma expectativa arretada, porque 
meu pai é engenheiro agora. Ele era técnico quando eu entrei no IFBA. Então 
tinha aquela expectativa de seguir os passos do pai. Então foi um baque, eu 
entendo o baque deles, porque eu estava no IFBA e decidi fazer música, foi um 
baque. Minha avó ficava conversando com minha namorada pra ela me 
convencer a não fazer música.  
 

Eduardo 
 

Minha mãe sempre foi muito consciente e ela sempre me estimulou a fazer o meu 
melhor na música, ela não concordava em me ver tocando naquele ambiente que 
eu tocava, sei lá, ganhando R$ 50 ou não ganhando nada, ou naquele ambiente 
que ela via que eu podia tocar mais do que aquelas coisas que eu tocava. Ela 
ficava: ‘pô tem aqui o chorinho tal, vai estudar partitura’. Ela sempre cobrou muito 
assim. Acho que seria o único jeito dela me apoiar na música, seria eu tomar essa 
decisão séria, do que continuar na música como uma coisa amadora. E meu pai, 
ele ficou feliz pra caramba também. E mais preocupado, não é? Mas, ele gostou. 
A família super me apoiou, minha irmã me apoiou pra caramba. Minha irmã me 
deu um cavaquinho JB, que ainda é o top. O cavaco que eu uso até hoje. Acho 
que esse apoio aí foi o principal mesmo. Não conseguiria fazer muita coisa não 
sem o apoio da família. 
 

Deborah Eu acho que todos os pais se assustam um pouco, assim, até porque eles não 
esperavam. Sabiam da minha inclinação em relação à música, mas eu acho que 
eles não esperavam não que eu fosse seguir isto. Mas, com uma boa conversa 
eles aceitaram de cara, me apoiaram e me incentivaram a cursar. 
Acho que tenho apoio moral sim, porque quando eu falo de família eu estou 
focando em meu pai e minha mãe. Algum resto de família, digamos tios, primos, 
que são importantes também, que tem uma opinião importante, muitos deles não 
aprovaram e foram bem contra assim, gente até que eu esperava o contrário, mas 
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como meu pai e minha mãe me apoiaram de cara, foi um apoio muito moral assim; 
que me deu a solidez para não desistir. E o apoio financeiro, é claro.  
 

Guilherme Eu acho que foi uma reação... que eu inclusive tive muita sorte de... porque minha 
família sempre foi muito acolhedora e muito não tradicionalista, de sempre 
entender os motivos e se colocar à frente do tempo. Então, eu acho que meus 
pais, apesar de uma certa vontade de me mostrar que todo caminho que eu sigo 
eu preciso ter certeza, eles sempre me apoiaram. Foi um apoio assim, que 
realmente fez muita diferença. E foi uma resposta até diferente do que eu 
esperava, porque eles sempre souberam que eu gosto de música, mas talvez eles 
não sabiam que eu tinha vontade de só fazer música, de viver da música. E, claro, 
a maioria das pessoas não tem consciência de que isto é possível, mas, mesmo 
assim eles não tendo esta consciência, eu acho que o apoio deles sempre foi 
importante, foi inclusive mais do que eu esperava. Não foi um apoio cego, aquele 
faça o que você quiser que a gente vai te apoiar. Eles falaram a gente vai te apoiar 
mas, existem entretantos, né. Disseram que talvez iria ser mais difícil, que eu ter 
que me esforçar, que eu ter que gostar muito. E eu sempre tive consciência disso. 
Foi muito importante pra mim.   
 

Julia A minha família não é muito de dizer: ah, não faça isto! Mas, eram comentários 
do tipo: parabéns, você é corajosa! Muito bem! Ou ficavam perguntando: mas, o 
que você pretende fazer depois? [risos] A minha mãe e o meu pai foram assim os 
que mais apoiaram, mais minha mãe que já tinha um conhecimento de música. 
Meu pai falava: rapaz, vá fazer outra coisa, vá para uma contabilidade... era isto. 
Eu classificaria isto como um apoio razoável. 
 

Ludwig Assim, meu pai foi quem sentiu o maior impacto. Ah, vai estudar música? Vai fazer 
o que da vida? Inclusive porque ele estudou música, ele se formou em curso 
técnico em violão. Então ele já tinha conhecimento das dificuldades que quem é 
da área enfrenta. Então ele foi quem mais se mostrou resistente. E 
contraditoriamente foi ele que me deu o nome de Ludwig [risos]. Mas, minha mãe 
de início ela ficou meio chocada também. Meu irmão mais velho queria que eu 
fizesse medicina. Mas, minha mãe e meu irmão entenderam muito rápido que era 
aquilo que eu queria mesmo, que não tinha como eles mudarem minha escolha. 
Mas, meu pai até hoje continua emburrado.  
E esse emburramento [risos] dificultou o apoio? Como é que você classifica 
o apoio que você recebeu? Apoio psicológico, financeiro e tal? 
Minha mãe ficou tranquila, não tive problemas com relação a isto. Então, apoio 
total. 
 

13.2 Quais os planos futuros para sua carreira musical? 
 
Adrian É porque é difícil falar sobre o futuro. Mas, assim, eu tô muito numa onda de 

estudar e me preparar para o que aparecer, então, eu estudo música erudita, 
estudo música popular, me engajo em projetos de música de rua, assim, tem a 
Rupilesinho, que me ajuda muito neste processo. É um projeto de música que 
Letieres é o coordenador, na Funceb. E meu objetivo hoje é estudar fora do Brasil. 
Estou com praticamente tudo certo para viajar no final deste ano.  
Vai estudar o que? 
Piano. Mas eu não quero estudar só piano, eu quero estudar muita coisa, 
entendeu? Meu foco hoje é o piano mas eu estou no curso de composição, então, 
de onde eu puder sugar informação eu estou sugando. 
Então você está tocando bem piano? 
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Eu sempre estou numa onda de me preparar e como eu estou indo pra fora eu 
estou desenvolvendo umas coisas minhas pra quando chegar lá, mostrar, 
entendeu? Então eu estou em um período meio escuro que eu espero que fique 
claro até o meio desse ano. Estou numa fase de desenvolver para aperfeiçoar. É 
isto. 
 

Eduardo 
 

A carreira acadêmica, com certeza. Acho que eu estou tentando trilhar um 
caminho diferente dos meus amigos cavaquinhistas. E com certeza quero sair 
daqui, mestrado direto, tanto que eu faço uma correria assim, de tentar pegar o 
máximo de matérias possíveis e conciliar isto com estar tocando e de estar 
estudando, e de manter aquelas 6, 8 horas todos os dias, o que é difícil pra 
caramba, quando você toca e tal. Mas, futuramente eu quero estar estabilizado 
musicalmente, seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado e eu quero me vê 
como um bom músico. Ultimamente tem sido a principal luta comigo mesmo, de 
dar o máximo de mim, de ser bom instrumentista.  
 

Deborah Eu acho que estou numa fase... na verdade eu nunca sei quando é a fase mais 
complicada, porque sempre vem uma pior, não é? Essa fase final, de término da 
faculdade é horrível. As pessoas já começam a perguntar se eu já tenho um 
emprego, o que eu quero da vida, o que que eu vou fazer... E eu não sei. É uma 
área ao mesmo tempo tão vasta e ao mesmo tempo tão restrita que eu não sei 
dizer do que eu mais gosto. Na faculdade eu pude conhecer vários caminhos 
assim diferentes. Nesse momento eu estou ligada a musicais. Mas, não sei se eu 
vou seguir, se é isto, se eu vou ter espaço para conseguir seguir. É uma área que 
está muito em voga, mas ao mesmo tempo uma área muito restrita. Tem os 
escolhidos. Conseguir entrar nesse meio é muito difícil. Mas, eu gosto de muita 
coisa. Continuo gostando da música popular, mesmo tendo me especializado em 
canto lírico. Mas também é outro ramo que as vezes eu não sei como me 
desenvolver nesse meio assim. Porque as pessoas pensam que a gente busca 
fama, que a gente busca tanta coisa assim... Mas, eu só busco reconhecimento 
do que eu faço, do que eu quero fazer muito bem. Mas no momento está tudo 
meio perdido assim. Só sei que eu não quero parar. Parar não, mas, no que me 
especificar, aí é complicado. Na minha faculdade a maioria das pessoas tem a 
mesma média de idade, porque entram com 18, 19 ou 20. Tem gente da minha 
idade que já fez concurso, já canta no Teatro Municipal, que ainda está cursando 
a faculdade. Tudo tem que ser resolvido às pressas. Acho que o mundo de hoje... 
não sei se sempre foi assim. Mas, acho que cada vez mais as pessoas têm que 
tomar responsabilidade mais jovens, mais às pressas. E não é uma cobrança 
minha, é uma cobrança do mundo, eu sou obrigada a fazer isto.  
 

Guilherme Minhas perspectivas futuras são: me manter no curso. E de certa forma eu percebi 
que uma diferença do curso de música para os outros é que enquanto nos outros 
cursos se o caminho está meio que já feito, você já tem pra onde trabalhar, no 
curso de música você tem que tomar as rédeas, se não você fica perdido. Então 
é realmente uma coisa que eu tenho que me preocupar, mas, como eu entrei em 
licenciatura e até agora é isto que eu tive contato, uma das coisas que eu mais 
tenho vontade é de em breve dar aulas. Não pra ensino básico, não em escolas, 
mas, de alguma forma dar aula, passar conhecimentos porque eu sempre gostei 
de fazer isto e a música é a única área que eu tenho capacidade de fazer isto, 
que eu tô no máximo desenvolvendo capacidade de fazer, principalmente em 
instrumento, é o que eu tenho mais vontade no momento, que eu vou tentar. 
Como você se vê? Qual seria o seu instrumento hoje? 
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Eu vejo o violão e a guitarra como irmãos, então é como uma mãe descobrir qual 
o filho gosta mais. Cada irmão tem uma função distinta na minha vida, mas muito 
importante e os dois tem tanta coisa em comum que as vezes eu me vejo tocando 
um e eu lembro de coisas que eu aprendi com o outro. Hoje quando eu toco violão 
eu uso técnicas que eu aprendi com a guitarra. Então os dois tem uma coisa 
realmente muito difícil de diferenciar os dois. Mas eu acho que eles sempre vão 
ter importância.  
E o piano, que você tinha perambulado? 
O piano... talvez uma coisa que eu tenho como músico, que as vezes eu acho 
que é até um defeito, é gostar de todos os instrumentos, me interesso muito por 
todos os instrumentos. E o piano é o instrumento que tem a maior extensão, tem 
tanta coisa, um instrumento que eu acho tão complexo e que talvez seja o que eu 
menos conheça, então, eu sempre tive vontade. Porque pra mim todo professor, 
toda pessoa que exerce música tem que ter um conhecimento de piano, que é um 
instrumento que oferece mais... Então é uma coisa que eu pretendo algum dia 
aumentar meus conhecimentos, mas acho que nunca vai ser meu instrumento 
principal. Eu não nasci pra ser isto.  
 

Julia Eu estou muito satisfeita até agora. E os meus planos... A princípio, logo que eu 
cheguei aqui eu me apaixonei pela licenciatura. Eu gostei muito. E quando eu fiz 
uma matéria “educação especial inclusiva”... eu queria algo relacionado a 
psicologia junto com a música, talvez musicoterapia, algo relacionado a esta área 
que nem é tão explorada assim. Mas, aí você sabe, não é... durante o curso a 
gente vai mudando de ideia. Mas, esta é uma ideia que ainda está forte no meu 
pensamento.  
 

Ludwig Eu ainda tenho muitas dúvidas. Não tenho muitas certezas sobre o futuro. Mas, 
eu penso em fazer outra graduação ainda. Depois que concluir a licenciatura, eu 
tenho vontade de fazer bacharelado em piano e também continuar estudando, 
fazer pós-graduação. Ainda não sei em que área específica. Mas, com relação à 
profissão, quando eu entrei no curso eu tinha bastante interesse em ter 
experiência na educação básica, inclusive, por esta razão eu estou no Pibid. Mas, 
ainda não tinha nenhuma decisão séria, se eu quero dar aulas na educação 
básica ou não. Mas, eu acho que eu me daria bem ensinado em um curso superior 
de música. Mas, ainda não tenho certezas. Mas, acho que talvez é a mais certa 
assim das minhas decisões seria esta. 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos Diretores de Ensino de cada campi 

 

Pesquisa: Ensino de Música no IFBA 

Pesquisador: Marcos Ferreira, doutorando em Educação Musical da UFBA 

Coleta de dados com Diretor(a) de Ensino:  

Campus: __________________________________________________________  

Data da entrevista: _________________ Tel. do campus: ____________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

 
1. O campus ministra aulas 
de música como conteúdo 
curricular obrigatório na 
disciplina Arte? Desde 
quando? 
 

 
Não (     )  
Sim (     ) 
Desde:_______________ 
 

 

 
2. Se a resposta for negativa. 
Qual linguagem artística é 
ministrada no componente 
curricular Arte? 

 

 
Artes visuais (    )     
Teatro (    )                
Dança (    ) 
Nenhuma (     ) 
 

 

 
3. Desde quando a referida 
linguagem está presente na 
estrutura curricular? 
 

 
Desde: 
__________________ 

 

 
4. Em algum momento 
outra(s) linguagem(s) 
artística/s foi/foram 
ministrada/s?  
Qual e por quanto tempo? 
 

 
Não (     ) 
Sim (     )   
Linguagem: 
__________________ 
 
De: _______ a _________ 
  

 
 
Sim (     )   
Linguagem: 
__________________ 
 
De: _______ a _________ 
 

 
5. Qual o nome, contato e 
perfil do(s) professor(es) de 
Arte do campus?  
 

 
Nome:_________________ 
 
______________________ 
 
e-mail: 
______________________ 
 
Telefones:_______________
_____________________ 
 

 
Nome:________________ 
 
_____________________ 
 
e-mail: 
_____________________ 
 
Telefones:_____________
_____________________ 
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Natureza do vínculo:  
 Efetivo (    )    
 Substituto (    )     
 Temporário (     ) 

 
Formação: 
 Educação Artística (   ) 
 Dança (    ) 
 Artes cênicas (    ) 
 Música (    ) 
 Desenho (    ) 
  
Regime de trabalho: 
 20h (    )       
 40h (    )     
 DE  (    ) 
 
Titulação: 
 Graduado (     )    
 Especialista (     )  
 Mestre (     )   
 Doutor (     ) 
 

 
Natureza do vínculo:  
 Efetivo (    )    
 Substituto (    )     
 Temporário (     ) 

 
Formação: 
 Educação Artística (   ) 
 Dança (    ) 
 Artes cênicas (    ) 
 Música (    ) 
 Desenho (    ) 
 
Regime de trabalho: 
 20h (    )       
 40h (    )     
 DE  (    ) 
 
Titulação: 
 Graduado (     )    
 Especialista (     )  
 Mestre (     )   
 Doutor (     ) 
 

6. Quais motivos foram 
determinantes para que a 
linguagem ___________ 
fosse adotada para ser 
trabalhada no componente 
curricular Arte? 
 

Demanda dos estudantes (   ) 
Demanda da comunidade (  ) 
Para continuidade da 
linguagem tradicionalmente 
ministrada (   ) 
Determinação da Reitoria (   ) 
Decisão da Direção Geral do 
campus (   ) 
Formação do professor 
aprovado em concurso (   ) 
Não soube responder (     ) 
Explique: 
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APÊNDICE D – Roteiro para entrevistar a Pró-Reitoria de Ensino 

 
 
Pesquisa: Ensino de Música no IFBA 

Pesquisador: Marcos Ferreira, doutorando em Educação Musical da UFBA 

Coleta de dados na Pró-Reitoria de Ensino do IFBA:  

 

Nome do(a) Pró-Reitor(a): ________________________________________ 

Data da entrevista: _________________ Tel.: ________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

 
 
 

1. O componente curricular Arte compreende artes visuais, dança, música e 

teatro. De que maneira é feita a escolha da linguagem artística a ser trabalhada 

em cada campus? 

a) (    ) por sugestão da Direção de cada campus 

b) (    ) por sugestão dos professores dos campi 

c) (    ) por decisão da Reitoria 

d) (   ) outros –  

 

2. Caso seja por decisão da Reitoria, quais os critérios são relevantes para esta 
escolha? 
(    ) através de consulta aos Diretores dos campi  
(    ) através de consulta ao CONSUP 
(    ) através de consulta aos coordenadores dos cursos  
(    ) através de consulta aos professores da área  

 (    ) outros 
 

3. Dos 16 campi do IFBA somente em três há professores de música. O último 

concurso, realizado em 2011, com vagas para professores de Arte, não 

contemplou a entrada de professores de música. De que maneira o IFBA 

pretende lidar com a obrigatoriedade do ensino de música? 

 

4. No campus Salvador há professores para as quatro linguagens da Arte. A Pró-
Reitoria de ensino já deliberou ou discutiu este tema em suas reuniões? Em 
sua opinião este pode ser um caminho para todos os campi, ou cada um deverá 
ter apenas uma ou duas linguagens?  
 

5. Há algum projeto para criação ou ampliação do acervo de instrumentos 
musicais do IFBA? 

 
Antecipadamente agradecemos sua atenção!  
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APÊNDICE E – Roteiro para entrevistar a coordenação de Arte do campus Salvador 

 

Pesquisa: Ensino de Música no IFBA 

Pesquisador: Marcos Ferreira, doutorando em Educação Musical da UFBA 

Coleta de dados com o Coordenador de Arte do campus Salvador:  

 

Nome do Coordenador: ___________________________________________  

Data da entrevista: _____________ Tel. do campus: ____________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 
 
 
 

1. No campus Salvador há professores para as quatro linguagens da Arte? 
(   ) teatro 
(   ) dança  
(   ) música 
(    ) artes visuais 
 

2. Quantos professores há em cada linguagem? 
 

3. Qual a situação funcionou e regime de trabalho dos professores?  
 
Música: 

Nome professor Situação funcional Regime de trabalho 

   

   

 
Teatro: 

Nome professor Situação funcional Regime de trabalho 

   

   

 
Dança: 

Nome professor Situação funcional Regime de trabalho 

   

   

 
Artes visuais: 

Nome professor Situação funcional Regime de trabalho 
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4. Todos os estudantes tem acesso às quatro linguagens? 
(    ) sim 
(    ) não 
 

5. Em caso afirmativo como ocorre a dinâmica do acesso dos estudantes às 
aulas?  
(    ) uma linguagem para cada unidade, entre 8 a 12 encontros. 
(    ) rodizio semanal 
 

6. Se a resposta for negativa. Como ocorre a distribuição dos estudantes para 
as diversas linguagens: 
(    ) os estudantes escolhem 1 linguagem 
(    ) os estudantes escolhem 2 linguagens 
(    ) É feita alguma sondagem de aptidões para definir a escolha 
(    ) sorteio 
 

7. Os estudantes do Proeja também tem aulas de Arte no noturno? 
(    ) sim 
(    ) não 
 

8. Em caso afirmativo, a dinâmica de distribuição das linguagens ocorre da 
mesma forma dos cursos integrados ou de maneira diferenciada? 
 

9. Alguma atividade artística é oferecida aos estudantes em turno oposto? Qual?  
(    ) coral 

(    ) banda 

(    ) grupos instrumentais 

(    ) aulas de instrumentos em grupo 

(    ) aulas de instrumentos individuais 

(    ) aulas de leitura e escrita musical 

(    ) oficinas de teatro 

(    ) oficinas de dança 

(    ) aulas de artes visuais 

(    ) exposição de arte 

(    ) outros 

 

10.  Desde quando as quatro linguagens artísticas estão presentes no currículo 
deste campus? 
 

11. Quais motivos foram determinantes para que cada linguagem fosse adotada 

como componente curricular Arte neste campus? 

 

12. Qual o acervo de instrumentos musicais há no campus? 

 

13. Qual a estrutura física do ambiente escolar? 

 

14. Se há banda de música, como se dá o seu funcionamento? 
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a) espaço para ensaio;  

b) dinâmica de apresentações;  

c) orientação de repertório; 

d) prof. responsável;  

e) acervo instrumental  

 

 

15. O que no dia a dia das atividades artísticas deste campus, julga importante 

acrescentar? 

 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção! 

 

 




