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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo central compreender a importância do Curso 
Técnico de Música do Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes para a atuação profissional 
de seus egressos. Pesquisa o significado dessa formação para construção e/ou ampliação de 
saberes musicais e conhecimentos ligados ao mundo do trabalho, assim como seu valor para a 
inserção e permanência no mercado de trabalho. A metodologia utilizada é a investigação 
qualitativa, com abordagem sociohistórica. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com três professores de música, envolvidos no Curso, e com quatro egressos, que também 
responderam a um questionário socioeconômico. Documentos oficiais e não-oficias impressos 
ou publicados na WEB, também foram utilizados como fonte de dados. Ao adotar uma 
abordagem sociohistórica, fez-se necessário reconstruir a história do curso, apresentando sua 
relação com o contexto educacional do país.  Levando em consideração este contexto, assim 
como as especificidades do curso e a conjuntura sociohistórica pessoal de cada egresso 
colaborador, suas vozes foram ouvidas e analisadas a partir da fundamentação teórica 
escolhida. Os resultados apontam a relevância da formação musical escolar para a apropriação 
de bens culturais enquanto bens simbólicos, assim como a necessidade de uma educação 
musical que vise à emancipação de músicos trabalhadores, diante da situação de precarização 
das condições de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The main objective of this dissertation is understanding the importance of the Music 
Technical Course at Representative Manoel Novaes State School for the professional life of 
students who finish their courses. It does research on the meaning of this formation for the 
construction and/or enhancement of musical knowledge and also knowledge related to the 
world of work, as well as its value for the entry and permanence in the work market. The 
methodology used is qualitative investigation, with social and historic approach. Semi-
structured interviews were carried out with three Music teachers that were involved in the 
Course, and four former students, who also answered a social and economic questionnaire. 
Official and non-official documents, in printed form or in the WEB, were also used as a 
source of data. By having a social and historic approach, it was necessary to reconstruct the 
history of the course, thus presenting its relationship to the educational context of the country. 
Taking this context into consideration, as well as the course’s specificities and the personal 
social and historic situation of each former student who collaborated, their voices were heard 
and analyzed based on the theoretical ground chosen.The results reveal the relevance of 
school musical formation for the appropriation of cultural assets as symbolic assets, as well as 
the need of musical education that aims the emancipation of working musicians, given the 
precarious work conditions found in this situation.  
 

Key words: Music education. Work and education. Professional education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A história da educação profissional no Brasil está intrinsecamente ligada à 

organização socioeconômica da Nação brasileira. Pode-se perceber no decorrer da história, 

que as políticas públicas referentes a esta modalidade de ensino têm um fundamento 

marcante: a dualidade do trabalho dividido pelas modalidades intelectual (que planeja) e 

instrumental (ou manual, que executa), tendo respectivamente como seus protagonistas a elite 

e a população mais pobre.  

Enquanto a elite percorre uma trajetória formativa para atuar em funções intelectuais e 

ocupar os melhores empregos, através do ensino secundário propedêutico e, posteriormente, o 

ensino superior universitário, os outros estratos da sociedade, formados pelos pobres e 

miseráveis (órfãos e os antes chamados “desvalidos da sorte”) participam dos programas do 

governo para a qualificação de mão-de-obra, com intenções declaradas de dar “uma formação 

moral e de caráter” através do trabalho, legitimando a pobreza mediante tentativa de sua 

dignificação. Sendo assim, o objetivo da profissionalização era e ainda é a contenção social, o 

que marcou a relação entre trabalho e escola pela inexistência de articulação da educação com 

o mundo do trabalho. 

A partir de 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 4 024/61, o 

ensino profissionalizante foi incorporado ao sistema regular de ensino, passando a existir 

plena equivalência entre os cursos técnicos e de formação geral de nível médio para fins de 

prosseguimento de estudo. Apesar desta conquista a dualidade foi mantida e os cursos 

profissionalizantes eram direcionados basicamente para as classes populares.  

Em 1971, com a Lei 5 692/71, surgiu uma tentativa de universalizar a 

profissionalização, contudo, na prática não funcionou, e pode-se perceber que até hoje este 

dualismo estrutural permanece. A contínua presença desse dualismo na educação profissional 

brasileira aprofunda a desigualdade social. Por isso, deve-se analisar com cuidado a 

articulação entre a educação e o mundo do trabalho, presente na Lei nº 9.394/96, apregoada e 
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divulgada nos documentos oficiais referentes à reforma da educação profissional do governo 

Fernando Henrique Cardoso, o último passo dessa relação complexa entre trabalho, educação 

e estrutura social no Brasil.   

A existência ou inexistência, eficácia ou ineficácia, coerência ou incoerência dessa 

articulação influencia diretamente a relação entre trabalho e escola, gerando visões e 

representações diversas sobre a mesma. 

Manfredi (2002) chama a atenção para essa variedade, destacando duas visões 

ambíguas: a subestimação e a supervalorização da escola.  Segundo a autora, de um lado estão 

representações negativas sobre a escola, subestimando sua importância e supervalorizando a 

experiência dos saberes adquiridos no mundo do trabalho. De outro lado, estão as visões 

idealizadoras que superestimam a escola como veículo de formação profissional e de ingresso 

ao mundo do trabalho.  

Essas visões podem ser consideradas um reflexo da referida dualidade estrutural que 

acaba por causar também uma situação precária da regulamentação profissional no Brasil, 

principalmente na área de música. Ao mesmo tempo em que se observa uma desvalorização 

da profissão de músico no mundo predominantemente capitalista e industrial, tem-se uma 

visão romântica a respeito da profissão. Sendo assim, muitas vezes os saberes musicais 

adquiridos na experiência fora da escola são suficientes para alavancar carreiras “bem-

sucedidas”, e estes músicos são considerados mais “talentosos”, ou seja, mais “dotados” que 

os demais que adquirem uma formação escolar. Por outro lado, como são poucos os empregos 

formais na área e estes exigem uma formação escolar longa, esta formação torna-se 

supervalorizada no ingresso ao mundo do trabalho, dependendo do universo de atuação. 

Vale salientar ainda que tanto empregos formais e informais geralmente não solicitam 

nenhuma documentação ou registro e quando isso acontece, aceita-se declaração conferida 

pela Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), que certifica instrumentistas e regentes sem 

declaração de qualquer formação escolar, apenas através de um exame muito simples.  

Para Manfredi (2002, p.32), “As relações entre trabalho, escolaridade e 

profissionalização resultam de uma complexa rede de determinações, mediações e tensões 

entre as diferentes esferas da sociedade: econômica, social, política e cultural”. Sendo assim, 

as concepções sobre as relações entre trabalho e escola devem ser observadas a partir do 

contexto sociohistórico da época, assim como do papel e do lugar que o indivíduo, autor e/ou 

possuidor desta visão assume na sociedade. Nesta perspectiva, comecei a desejar entender o 

significado da formação profissional escolar na atividade profissional do músico, e defini 

como objetivo deste estudo compreender a importância da formação de nível técnico para a 
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sua atuação profissional, tendo em vista a utilização e ampliação dos saberes construídos no 

contexto escolar e no trabalho.   

  

 

1.1 MINHA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 

Quando se percorre a literatura sobre educação musical no Brasil, nota-se que poucos 

são os trabalhos dedicados à educação profissional do músico, principalmente, no que se 

refere à modalidade do ensino técnico. Essa quase ausência de trabalhos sobre o tema propicia 

a reprodução do senso comum e acaba por corroborar com a precarização da regulamentação 

da profissão e impede uma discussão mais aprofundada a respeito das competências e dos 

saberes musicais referentes a cada modalidade de ensino: básico, técnico, tecnológico, 

superior. Portanto, a proposta de uma reflexão a respeito da função do ensino técnico na área 

de Música e seu significado para a atuação profissional, que é o propósito deste estudo, 

pretende ser uma contribuição para o preenchimento desta lacuna no conhecimento da 

formação profissional do músico.  

Apesar do interesse em realizar este estudo se justificar por sua relevância, creio que a 

compreensão da escolha deste tema será mais eficaz se relatar um pouco da minha trajetória 

de formação profissional e, conseqüentemente, minha implicação com o Curso Técnico de 

Música. 

Meu primeiro contato com o Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes (CEDMN), 

aconteceu no final do ano de 1992.  Meu pai ficou sabendo da inauguração da Escola, e que 

ela ofereceria, no ano seguinte, um curso técnico de música. Com a intenção de que eu 

pudesse desenvolver habilidades musicais para contribuir com as atividades da Igreja Batista, 

que na época freqüentávamos, fomos, meu pai e eu, conhecer a escola e adquirir maiores 

informações. Nesse dia, uma das professoras de piano nos atendeu e me matriculou em um 

curso preparatório que, como já estava no final do ano, durou cerca de duas ou três semanas, 

com aulas coletivas de teoria musical e aulas tutoriais de piano, instrumento que, há um ano, 

estudava. Fiz a seleção e, no início de 1993, ingressei na primeira turma do Curso Técnico de 

Música.  

Quando concluí o Curso Técnico em 1996, escolhi, sem dúvidas, a área que prestaria 

vestibular e, no ano seguinte, ingressei no curso de Licenciatura em Música, na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Durante toda a graduação percebi que os egressos do CEDMN se 



 15 

destacavam em seu desempenho nas disciplinas cursadas e me inquietava saber que desde  

1996, ano da formatura da primeira turma, nenhuma outra turma tinha ingressado no Curso 

Técnico.  

No período da graduação, duas experiências marcaram profundamente minha 

formação profissional: ter atuado como bolsista de iniciação científica da professora doutora 

Angela Lühning; ter atuado como estagiária nos cursos de extensão do Núcleo de Educação 

Musical da Escola de Música (EMUS/UFBA), sendo coordenada pela professora Marineide 

Marinho Maciel Costa. Um ano depois de concluir a graduação, ingressei na Escola de 

Música da UFBA, por meio de seleção pública, como professora substituta de disciplinas em 

Educação Musical. Essas experiências despertaram-me o desejo de seguir carreira acadêmica 

e comecei a preparar-me para o mestrado, pensando em utilizar essa inquietação a respeito do 

encerramento do Curso Técnico de Música do Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes 

como problema de pesquisa.  

Durante a elaboração do anteprojeto de pesquisa de mestrado, requisito na seleção do 

Programa de pós-graduação em Música (PPGMUS), compartilhei minhas dúvidas e intenções 

com o amigo Sérgio Emmanoel Teixeira, que na época estava cursando o mestrado na 

Faculdade de Educação (FACED/UFBA) na linha Trabalho e Educação. Por meio de nossas 

conversas e da leitura da bibliografia indicada por ele, percebi que a questão deveria ser outra, 

pois não foi apenas o Curso Técnico de Música que foi encerrado em 1997, mas todos os 

cursos técnicos oferecidos pelas escolas da rede estadual da Bahia. Assim, defini como 

problema de pesquisa para o anteprojeto, a ausência de um curso técnico de música na 

reestruturação da Educação Profissional da Bahia.  

Iniciei o mestrado em 2005, neste mesmo ano, baseado no Decreto nº 5 154, de 23 de 

julho de 2004, o governo do estado da Bahia começou um projeto piloto de implantação de 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Assim sendo, o Curso Técnico de Música 

do CEDMN, mesmo que em outro formato, voltaria a funcionar e não teria sentido continuar 

com o mesmo problema de pesquisa.  

Dediquei-me, então, à pesquisa bibliográfica e documental, e durante esse período 

percebi que quando falava com professores e colegas da EMUS sobre meu objeto de pesquisa, 

o Curso Técnico de Música do CEDMN, sempre ouvia elogios a respeito do desempenho dos 

ex-alunos na Universidade, e da lacuna que seu encerramento causou na preparação de alunos 

para o vestibular. Comecei a notar que, para a EMUS/UFBA, este curso teve grande 

importância na elevação do nível de conhecimentos musicais de seus alunos ingressos. Por 
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outro lado, esses alunos se destacaram e foram favorecidos, no ingresso à Universidade pelos 

conhecimentos que adquiriam no CEDMN. 

Partindo dessas observações, entendi que o referido Curso teve uma importância 

significativa para a democratização da Educação Musical na Bahia, bem como para o 

prosseguimento de estudos de seus egressos. Contudo, o objetivo de um curso técnico, 

prioritariamente, não é esse, seu objetivo primário é a profissionalização. Optei, então, por 

fazer um estudo sobre o significado deste curso para os egressos que não fizeram 

prosseguimento de estudos, mas que estão atuando como músicos profissionais. Diante desses 

dados factuais, formulei a seguinte questão de pesquisa: 

Qual a importância da Formação Musical de nível técnico na atuação profissional 

dos técnicos egressos do CEDMN?  

Segundo Freitas (2003, p.27) na pesquisa qualitativa de abordagem sociohistórica1,   

 
[...] as questões formuladas para pesquisa não são estabelecidas a partir da 
operacionalização de variáveis, mas se orientam para a compreensão dos 
fenômenos em toda a sua complexidade e em seu acontecer histórico. Isto é, 
não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada, mas vai-se ao 
encontro da situação no seu acontecer, no processo de desenvolvimento. 
 

Com a intenção de compreender melhor os “fenômenos em toda a sua complexidade e 

em seu acontecer histórico”, elaborei algumas subquestões de pesquisa, que serviram para 

nortear o trabalho: 

 

a) Quais foram os saberes musicais adquiridos durante o curso técnico? 

b) Qual a significação desses saberes na trajetória do agente?  

c) Esses saberes foram aproveitados na atuação profissional? 

d) Quais saberes musicais foram necessários construir e/ou ampliar na experiência 

do trabalho? 

e) Quais as funções exercidas por estes técnicos e quais a condições de trabalho para 

este exercício?  

f) A certificação foi importante ou irrelevante nas conquistas posteriores e/ou no 

exercício destas funções? 

 

Com a elaboração destas subquestões, parti para a pesquisa de campo, coleta e análise 

de dados e, por fim, para a preparação e a escrita desta dissertação.  

                                                 
1 Abordagem adotada como orientação metodológica. 
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 
Após a Introdução, inicia-se o segundo capítulo, que trata das orientações 

metodológicas adotadas; este capítulo começa com a apresentação da investigação qualitativa 

na concepção de Bogdan e Biklen (1994). À medida que são descritas as fontes de dados, o 

processo de coleta e de análise de dados, e a fundamentação teórica abraçada, destaca-se a 

abordagem sociohistórica na expressão de aspectos indicados por Freitas (2003).  

No terceiro e no quarto capítulos, procura-se realizar uma contextualização histórica 

do Curso Técnico de Música do CEDMN na legislação nacional e estadual. Dessa forma, 

busca-se contar a história desse curso a partir do contexto educacional, político, 

socioeconômico e legal do Brasil, e da Bahia, à luz da fundamentação teórica adotada. O 

capítulo três também trata da elaboração do Curso em 1992, sob as bases da Lei 5 692/71 ao 

desenvolvimento do curso, sua estrutura curricular e seu funcionamento, e é encerrado com 

dados sobre a conclusão da sua primeira turma em 1996.  

O quarto capítulo dedica-se à reforma na Educação Profissional brasileira, suas 

implicações na Bahia e a extinção do Curso do CEDMN, mencionando a situação de trabalho 

do Departamento de Música do Colégio, neste período, e encerrando com uma breve 

descrição da situação atual da implementação do Ensino Médio Integrado de Música.  

No quinto e no sexto capítulos são ouvidas as vozes dos colaboradores egressos, que 

são analisadas a partir da fundamentação escolhida, levando em consideração o contexto 

sociohistórico pessoal e o contexto do próprio curso. O capítulo quinto, por seu turno, 

descreve a formação musical dos egressos, desde a formação anterior ao Curso Técnico até a 

formação continuada depois deste. Aí, são pontuados os problemas e as dificuldades que os 

colaboradores enfrentaram durante o Curso e o desenvolvimento de sua formação 

profissional, destacando as disciplinas consideradas mais importantes e a articulação do 

currículo com o mundo do trabalho. 

Da mesma forma, o capítulo seis é reservado aos dados referentes à atuação 

profissional dos colaboradores. Trata da inserção dos egressos no mercado de trabalho, 

destacando a importância do Curso Técnico para essa inserção, além do desempenho da 

atividade profissional, relatando as justificativas das escolhas profissionais, as funções e 



 18 

atividades exercidas, as dificuldades e possibilidades encontradas, e, por fim, menciona a 

utilização e ampliação de conhecimentos e habilidades na atuação profissional. 

Conclui-se esta dissertação com algumas considerações sobre o papel da escola nas 

reformas da Educação Profissional do Brasil, e sobre o significado da implantação do Curso 

Técnico de Música do CEDMN, apesar de suas limitações. São abordadas também algumas 

conseqüências das transformações do mundo do trabalho para a “classe-que-vive-de-

música”2. Por fim, é apresentado o tema a “educação para além do capital”3, como uma 

necessidade para a formação de músicos emancipados e para a construção de uma sociedade 

sustentável.   

                                                 
2 Parafraseando o sociólogo do trabalho Ricardo Antunes, que se refere à classe trabalhadora com a “classe-que-
vive-do-trabalho”. 
3 Alusão ao título da obra de István Mézáros (2005).  
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2 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

A partir do delineamento do objetivo na pesquisa, notei a necessidade de adotar a 

investigação qualitativa para responder essas questões. Bogdan e Biklen (1994) chamam a 

atenção para cinco características que esse tipo de investigação possui:  

a) A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal, ou seja, o pesquisador está preocupado com o contexto. 

“Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu 

contexto é perder de vista o significado” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.48).  

b) A investigação é descritiva. “Na sua busca de conhecimento, os investigadores 

qualitativos, não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a 

símbolos numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, 

tanto quando o possível, a forma em que estes foram registrados ou transcritos” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.48). 

c) O pesquisador interessa-se mais pelo processo do que pelos resultados ou 

produtos.  

d) O pesquisador tende a analisar os seus dados de forma indutiva. “Não recolhem 

dados ou provas com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas 

previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à medida que os dados 

particulares que foram recolhidos se vão agrupando” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p.50). 

e) O significado é de importância vital. “Os investigadores qualitativos estabelecem 

estratégias e procedimentos que lhes permitam tomar em consideração as 

experiências do ponto de vista do informador” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.51). 

 

Os autores deixam claro que nem todos os estudos qualitativos possuem estas 

características com a mesma expressividade, destacando, inclusive, a possibilidade de 

algumas pesquisas serem desprovidas de uma ou mais dessas características.   
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Tendo como base as considerações e características apresentadas, realizei uma 

pesquisa de natureza descritiva e explicativa por meio da investigação qualitativa, com uma 

abordagem sociohistórica. 

Adotando as categorias de investigação de Bogdan e Biklen, iniciei a busca por uma 

abordagem metodológica que pudesse orientar nosso trabalho, sem modificar seus princípios. 

O conhecimento inicial a respeito da abordagem sociohistórica se deu a partir da leitura do 

artigo A abordagem sócio-histórica (sic) como orientadora da pesquisa qualitativa de Maria 

Teresa de Assunção Freitas (2002). Nesse trabalho, a autora afirma que:  

 
Os estudos qualitativos com o olhar da perspectiva sócio-histórica, ao 
valorizarem os aspectos descritivos e as percepções pessoais, devem focalizar 
o particular como instância da totalidade social, procurando compreender os 
sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, compreender também o contexto 
(FREITAS, 2002, p. 26). 

 
Em outro trabalho, Freitas (2003) destaca aspectos que caracterizam a pesquisa 

qualitativa de orientação sociohistórica. Esses aspectos referem-se às questões formuladas4, à 

atividade do pesquisador, à fonte de dados e ao processo de coleta e análise de dados. Optou-

se por apresentar esses aspectos durante o relato dos procedimentos metodológicos realizados. 

Contudo, antes de iniciar este relato propriamente dito, destaco meu papel enquanto 

pesquisadora. 

 

 

2.1 A PESQUISADORA 

 

 

Segundo Freitas (2003, p.28)  

 
O pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa porque, sendo 
parte integrante da investigação, sua compreensão se constrói a partir do lugar 
sócio-histórico no qual se situa e depende das relações intersubjetivas que 
estabelece com os sujeitos com quem pesquisa. 

 
Procurei, na Introdução deste trabalho, deixar claro, por meio do relato das minhas 

experiências de formação profissional, o lugar em que me situei nesta pesquisa. Contudo, 

creio ser interessante destacar algumas implicações que esse lugar trouxe na construção deste 

estudo.   
                                                 
4 A visão de Freitas sobre este aspecto foi apresentada na introdução deste trabalho. 
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A situação de ex-aluna egressa do CEDMN favoreceu minha aproximação e o contato 

com os entrevistados egressos e professores, assim como a constituição de uma relação de 

confiança. A memória de egressa contribuiu na elaboração dos roteiros de entrevistas, nos 

esclarecimentos de dúvidas, na reconstituição da história do curso e durante a análise dos 

dados.  

Importa ressaltar que essas lembranças e vivências são de uma ex-aluna, ou seja, 

trazem um olhar de um lugar específico, e algumas vezes não possuem uma visão mais 

abrangente da situação. Por isso, quando as utilizei, tive o cuidado de fazer prevalecer o olhar 

de pesquisadora, empregando dados que complementassem e/ou comprovassem essas 

lembranças.  

Ponderei, por fim, que a grande implicação para definir meu lugar enquanto 

pesquisadora foram os vínculos afetivos, pois não é possível falar da importância do Curso 

Técnico de Música sem considerar o significado que teve e tem em minha atuação 

profissional. Esse duplo vínculo (ex-aluna e pesquisadora), ao tempo em que me permitiu uma 

compreensão mais profunda dos depoimentos e dos dados levantados em outro momento, 

gerou conflitos internos, quando me deparava com fatos e dados que me apresentavam uma 

realidade diferente da que percebia enquanto aluna.   

 

 

2.2 AS FONTES DE DADOS 

 

 

Freitas (2003, p.27) também afirma que a “A fonte dos dados é o texto (contexto) no 

qual o acontecimento emerge, focalizando o particular enquanto instância de uma totalidade 

social. Procura-se, portanto, compreender os sujeitos envolvidos na investigação para, através 

deles, compreender também o seu contexto”. Assim, foram eleitas quatro categorias de 

instrumentos para o levantamento dos dados: entrevistas semi-estruturadas, questionários de 

caracterização socioeconômica, pesquisa em arquivo do Colégio e, pesquisa em documentos 

oficiais e não-oficiais, impressos ou publicados na WEB. 
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2.2.1 Os egressos colaboradores 

 

 

A primeira fonte de dados foram os alunos egressos do Curso Técnico de Música, em 

questão. Estes, de agora em diante, serão intitulados de colaboradores, pois acredito que desta 

forma fica claro que são considerados como “sujeitos envolvidos no contexto” e que, por 

meio de suas experiências e depoimentos, estão contribuindo para a construção de novo 

conhecimento.  

Definiu-se que seriam os quatro colaboradores selecionados a partir dos seguintes 

critérios: 

a) egresso que tivesse concluído o referido curso técnico, com o objetivo de avaliar 

o valor desta certificação; 

b)  não ter ingressado na Universidade, com o objetivo de qualificar com mais 

propriedade os conhecimentos musicais adquiridos na formação escolar de nível 

técnico; 

c)  atuar profissionalmente com música, seja como fonte primária ou complementar 

de renda. Pois, estar em atividade profissional na área mostrou-se imprescindível 

para responder à questão de pesquisa. Independente que essa atuação fosse 

integral ou esporádica e a flexibilidade da época de ingresso no mercado, permitiu 

opções mais maleáveis, e proporcionou uma riqueza de textos, que acabariam por 

revelar os contextos da atividade profissional; 

d) possuir anos de ingresso diferentes no curso técnico, preferencialmente um 

colaborador em cada ano. Contemplando as quatro turmas formadas e, 

conseqüentemente, os seis anos de funcionamento do curso. 

 

Para encontrar estes colaboradores iniciei a pesquisa no arquivo do Colégio e a partir 

das atas de resultados finais encontradas elaborei listas dos alunos concluintes, levantando os 

telefones e/ou endereços encontrados nas “pastas de aluno”, as que existiam.  

Com a lista em mãos, tentei contactar esses alunos, percebendo que não seria fácil 

encontrar os colaboradores, pois os telefones ou já não existiam ou pertenciam a outras 

pessoas. Desisti de continuar por este caminho. Ao mesmo tempo, procurei universitários, ex-

colegas do Curso Técnico, os quais só tinham contato com egressos que não estavam de 

acordo com os critérios que foram estabelecidos. Ainda, paralelamente, localizei um cadastro 

no site de relacionamento Orkut e iniciei também uma busca. Encontrei uma comunidade de 
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ex-alunos do Colégio e inscrevi um fórum com o tópico Curso Técnico em Música que até o 

momento da escrita desta dissertação não tinha sido acessado por ninguém. Durante este 

período, um ex-colega da primeira turma de 1993 me encontrou no Orkut, e por meio de 

recados e e-mails, percebi que ele possuía o perfil necessário para tornar-se um dos 

colaboradores; falamos por telefone e marcamos um encontro. Durante a entrevista com o 

primeiro colaborador, consegui o número de telefone de mais um ex-aluno, ingresso em 1995. 

Depois de conferir sua data de ingresso e conclusão do curso, conversando por telefone, 

também foi marcado um encontro. 

A busca dos demais colaboradores continuou pelo Orkut, encontrando muitos egressos 

do Curso Técnico, todavia não se encaixavam em algum dos critérios. Uma nova 

comunicação foi realizada com o primeiro colaborador, procurando saber se este não possuía 

o contato de alguém que tivesse ingressado em 1994 ou 1996, e que possuísse as 

características  eu que procurava; ele lembrou que tinha o número de telefone de um egresso 

da turma de 1994. Assim, foi realizado o mesmo procedimento.  

A grande dificuldade foi encontrar alguém da última turma; primeiro porque estava 

mais distante das minhas relações pessoais, visto que na época em que eles estavam chegando 

eu estava no último ano do curso. Nova investigação foi realizada através dos números de 

telefones encontrados no Colégio, consegui localizar um egresso que não estava mais atuando 

na área e que foi muito áspero durante nossa conversa, mas que prometeu me fornecer 

números de telefones de colegas; promessa nunca cumprida, pois quando telefonava para 

obter essas informações, o colega nunca estava em casa. 

No ano de 2006, por conta da reestruturação do Curso Técnico de Música, alguns ex-

alunos e novos alunos foram convidados a participar de uma reportagem sobre o Curso. Nessa 

ocasião encontrei um ex-colega egresso da última turma que, apesar de não poder ser o 

colaborador que se procurava, solucionou o problema, fornecendo o contato do quarto e 

último colaborador. 

Ao assumir o compromisso de manter o anonimato dos colaboradores e diante do 

reduzido número de egressos que se enquadram nos critérios, não se fará uma caracterização 

de cada um, nem muito menos serão citados seus nomes verdadeiros. Eles serão identificados 

por nomes fictícios inspirados em grandes escritores da literatura brasileira5. 

Dos quatro colaboradores entrevistados, três são homens, Carlos, Fernando e Vinícius, 

e uma mulher, Cecília. Possuem hoje entre 28 e 31 anos de idade, e na época em que 

                                                 
5 São eles: Carlos Drumond de Andrade, Fernando Sabino, Vinícius de Moraes e Cecília Meireles. 
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ingressaram no curso contavam com a idade de 17 a 20 anos. Naquela época todos moravam 

com seus pais e eram sustentados por eles. Estes exerciam atividades profissionais no serviço 

público e no setor de serviços e não possuíam curso superior completo. Atualmente, somente 

um dos colaboradores vive com os pais, depois de um divórcio, sendo que os demais moram 

com seus cônjuges. Carlos é o único que não atua profissionalmente, tendo a música como 

renda principal. Dois colaboradores declararam sua renda individual, cerca de dois salários 

mínimos por mês, e os outros dois declaram que sua renda junto com a de seus cônjuges 

totalizam três ou mais salários mínimos. Vale salientar que estas informações foram coletadas 

a partir do questionário aplicado. 

 

 

2.2.2 Documentos  

 

 

Os documentos que serviram como fonte de dados podem ser divididos em quatro 

instâncias: documentos sobre o Curso Técnico de Música do CEDMN; documentos da 

Secretaria Estadual de Educação da Bahia sobre a Educação Profissional no estado; 

documentos oficiais do Ministério da Educação, também sobre a Educação Profissional no 

país; documentos sobre a regulamentação do trabalho dos músicos.   

a) Documentos sobre o Curso Técnico: pastas de ex-alunos; atas de resultados 

finais; quadro curricular; Proposta de estrutura acadêmica e artística da escola 

média de música do Estado da Bahia: estudo preliminar; histórico escolar de um 

egresso; 

b) Documentos da Secretaria Estadual de Educação: Resolução do CEE nº127/97, 

que fixa normas preliminares visando à adaptação da legislação educacional do 

Sistema Estadual de Ensino às disposições da Lei nº 9 393/96; apresentação do 

Programa de Reforma da Educação Profissional; Plano Estadual de Educação 

Profissional; Resolução CEE nº 015 de 2001, que fixa normas complementares 

das Diretrizes Curriculares Nacionais da educação Profissional de Nível Técnico 

no Sistema Estadual de Ensino - Bahia; dados socioeconômicos da Educação 

Profissional; oferta da Educação Profissional na Bahia em 2003; metas para 

Educação Profissional em 2006; ofertas da Educação Profissional em 2006;  

c) Documentos oficiais do Ministério de Educação: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 4 024/61; Lei nº 5 692, de 11 de agosto de 1971, que fixa 
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diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências; Lei nº 9 

131, de 24 de novembro de 1995, que entre outras providencias altera dispositivos 

da Lei nº 4 024, de 20 de dezembro de 1961; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9 394/96; Decreto nº 2 208 de 17 de abril 1997, que 

regulamenta a Educação Profissional no Brasil;  Resolução CNE/CEB nº 3, de 26 

de junho de 1998 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio; Resolução CNE/CEB nº 04/99, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico; Parâmetros 

Curriculares do Ensino Médio de 2000,  parte II, linguagens, códigos e suas 

tecnologias; Referenciais Curriculares para Educação Profissional de Nível 

Técnico de 2000, volume de introdução e volume da área de Artes; Decreto nº 5 

154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 

da Lei nº 9 394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, e dá outras providências; Resolução nº 1, de 3 de fevereiro 

de 2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio às disposições do decreto nº 5 154/2004. 

d) Documentos de regulamentação do trabalho dos músicos: Lei nº 3 857 de 22 de 

dezembro de 1960; Portaria nº 3 347de 30 de setembro de 1986. 

 

Além destes documentos, também foram utilizadas listas de ingressos até 2006, nos 

cursos de Nível Superior de Música da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.  

 

 

2.2.3 Professores  

 

 

Diante da carência de documentação a respeito do Curso Técnico de Música em 

estudo, resolveu-se entrevistar três professores que participaram ativamente desta formação. 

Os professores foram escolhidos por sua relação pessoal com o curso. A primeira colaboração 

recebida foi da professora Lydia Hortélio, idealizadora do Curso e responsável por sua 

elaboração e implantação.  
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A segunda colaboração foi de um professor que esteve ligado ao curso desde as 

reuniões preliminares à sua implantação até o ano de 1998, segundo ano em que as matrículas 

do Curso Técnico estavam encerradas.  

A terceira colaboração foi de um professor, que ingressou na escola posteriormente, 

teve oportunidade de atuar com a última turma do Curso Técnico, estando presente em 

tentativas de reestruturação do curso e em sua atual fase.  

Como se pode perceber procurou-se pessoas que assumiram papéis importantes, mas 

diferentes na história do Curso Técnico de Música do CEDMN.  

 

 

2.3 COLETA DOS DADOS 

 

 

De acordo com Freitas (2003, p.27-28)  

 
O processo de coleta de dados caracteriza-se pela ênfase na compreensão, 
valendo-se da arte da criação que deve ser complementada, porém, pela 
explicação dos fenômenos em estudo, procurando as possíveis relações dos 
eventos investigados numa integração do individual com o social. 

 
 

A coleta de dados inicialmente ocorreu com o levantamento de documentos oficiais e, 

depois, com as entrevistas dos colaboradores. Todavia, foi prolongada durante todo o período 

de pesquisa, pois à medida que se sentia necessidade de analisar algum documento, novo 

levantamento era feito. Assim como ocorreu com as entrevistas dos professores, que mesmo 

não estando previstas no Projeto de Pesquisa, foram necessárias para preencher lacunas na 

contextualização do Curso, percebidas no momento de formatação da dissertação. 

 

 

2.3.1 Entrevistas e os Questionários com os colaboradores  

 

 

Antes do início da coleta de dados com as entrevistas, elaborei um roteiro 

(APÊNDICE A), tomando como base as subquestões de pesquisa. Construí, também, um 
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questionário (APÊNDICE B), para colher informações pessoais que foram utilizadas na 

caracterização dos colaboradores.  

O contato inicial com o primeiro colaborador foi através da WEB, (Orkut) 

informalmente, pois se tratava de um colega de turma.  Com os demais colaboradores, esse 

contato foi através do telefone. Inicialmente, identificava-me como uma ex-colega do Curso 

Técnico, o que favorecia a recepção e a disponibilidade para a entrevista.  

Foi muito interessante perceber que, apesar de já ter planejado uma conversa inicial 

sobre o Curso com o objetivo de ativar a memória dos colaboradores, a condição foi 

pretendida com muita naturalidade. Num clima de entusiasmo e cumplicidade, falávamos um 

pouco sobre as nossas turmas, as disciplinas que cursamos, professores, etc. Só depois deste 

momento de encontro e identificação é que informava a eles o objetivo da entrevista e o teor 

da Pesquisa. Como de praxe, foi pedida autorização (APÊNDICE C) para gravação (em 

áudio) e o roteiro da entrevista era apresentado. Com a autorização assinada por ambos os 

lados, dava início a uma conversa, seguida de perguntas, respostas, afirmações, negações e 

lembranças. Ao final da entrevista os colaboradores respondiam o questionário. Mesmo 

quando a entrevista era encerrada, a conversa seguia informalmente sobre os caminhos que 

tínhamos tomado na vida pessoal e também na vida profissional.  

Apenas uma entrevista foi realizada na residência do colaborador e duas foram 

realizadas nos respectivos locais de trabalho dos colaboradores, sendo que uma no meu local 

de trabalho. Pelo fato de alguns destes locais não possuírem espaços adequados para a 

gravação da entrevista, tive um pouco de dificuldade durante a transcrição de duas delas.  

As transcrições foram realizadas de forma integral e enviadas por e-mail para esses 

colaboradores para que se manifestassem. Apenas um deles assim o fez para dizer que tinha 

achado muito interessante a transcrição. Quanto aos demais, por não expressarem nenhuma 

restrição, tomei como autorizada a utilização do depoimento com o cuidado de suprimir 

nomes de instituições e pessoas que pudessem levar a identificação dos entrevistados. Importa 

salientar ainda, que estes depoimentos foram “adaptados” com objetivo de favorecer uma 

leitura mais compreensível. Sendo assim, vícios de linguagem, erros de gramática e palavras 

repetidas foram corrigidos, em relação aos marcadores conversacionais, procurei manter uma 

dose suficiente para que o tipo de narrativa não fosse descaracterizado. 

 

 



 28 

2.3.2 Levantamento dos documentos  

 

 

Para iniciar as pesquisas no arquivo do CEDMN, levei uma carta de apresentação, 

solicitando a permissão. A diretora do Colégio, professora Benedita Piropo, me recebeu muito 

bem e me encaminhou até a secretaria; para minha surpresa e decepção, encontrei apenas duas 

ou três caixas com documentos a respeito do Curso. 

A funcionária que me atendeu informou que quando chegou à escola encontrou 

somente aqueles documentos que estavam nas caixas. Não encontrei cadernetas de disciplinas, 

livros de atas de reuniões, currículos ou projeto pedagógico do Curso Técnico, dentre outros 

documentos básicos para a memória do Curso. Nas caixas estavam apenas pastas de ex-

alunos, que ingressaram a partir de 1994 e algumas atas de resultados finais. Percebi, a partir 

deste fato, que precisaria recorrer a entrevistas com professores do Curso para consegui 

recuperar a história e os detalhes do funcionamento deste. Os demais documentos foram 

fornecidos pela professora Lydia Hortélio, a partir de seu arquivo pessoal. 

Os documentos da Secretaria de Educação da Bahia (SEC) foram coletados na 

internet, no site oficial da instituição. Vale salientar que alguns destes não estão mais 

disponíveis neste ambiente digital. Desta mesma forma, foram levantados os documentos 

oficiais do MEC, sendo que os que não foram encontrados em sua página oficial foram 

coletados a partir de sites de busca; e as leis que se referem à regulamentação do trabalho dos 

músicos no site oficial da Ordem dos Músicos de Minas Gerais. 

 As listas de ingressos na EMUS/UFBA foram adquiridas nos Colegiados dos 

respectivos cursos desta unidade de ensino.  

 

 

2.3.3 Entrevistas com os professores 

 

 

Depois de levantadas as lacunas que existiam a respeito da história do Curso Técnico 

do CEDMN, escolhi e contactei os possíveis entrevistados. Após a aceitação dos convites, 

elaborei roteiros de entrevistas que possuíam algumas questões comuns e outras mais 

específicas baseadas no conhecimento preliminar que eu possuía sobre a relação dos 

entrevistados com o Curso. 
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Os encontros foram assim, marcados: dois deles nas residências dos entrevistados e 

um na EMUS/UFBA. Depois de uma breve conversa explicativa sobre o Projeto de Pesquisa e 

sobre o que se desejava saber deles, duas entrevistas ocorreram num estilo de depoimentos 

sobre tópicos pontuados; a outra entrevista decorreu mais com um caráter de conversa, sendo 

essa diferença resultado da própria conduta do entrevistado. 

As entrevistas foram gravadas (em áudio) com a autorização dos entrevistados e, com 

este material, parti para a transcrição. As transcrições das entrevistas que assumiram um estilo 

de depoimento foram mais complexas, devido à quantidade de falas muito longas. As 

transcrições prontas foram envidas por e-mail para os entrevistados, ressaltando que poderiam 

mudar, corrigir ou suprimir alguma informação. Visto que dois dos professores entrevistados 

foram comunicados que não seria possível garantir totalmente o anonimato, mesmo com a 

supressão dos seus nomes, já que o universo de docentes do Curso do CEDMN é muito 

pequeno e a história e a relação de cada um desses professores com este Curso é impar. A 

professora Lydia Hortélio não gozaria de nenhum anonimato, pois importaria deixar claro sua 

participação no Curso. 

Assim procedeu-se de duas maneiras em relação aos dados coletados, os da primeira 

versão da transcrição foram usados na análise e na escrita do texto final como informação, 

explicações e conhecimento complementar. Quanto aos dados originados das versões 

corrigidas pelos entrevistados foram utilizados em citações identificadas como: professora 

Lydia Hortélio, professor 1 e professor 2.  

 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para Freitas (2003, p.28) “A ênfase da atividade do pesquisador situa-se no processo 

de transformação e mudança em que se desenrolam os fenômenos humanos procurando 

reconstruir a história de sua origem e de seu desenvolvimento”.  

Com o objetivo de realizar uma contextualização histórica e socioeconômica dos 

dados, utilizou-se fundamentação nas áreas de: Educação, Trabalho e Educação, História da 

Educação no Brasil, Arte, Música, Educação Musical, Sociologia, Sociologia da Educação, 

Sociologia do Trabalho.   

Na área de Educação e História da Educação no Brasil, destaca-se Saviani (2002; 

2004; 2005) e Libâneo (1986; 2005), que trabalham na perspectiva da pedagogia crítica dos 
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conteúdos, e também Fazenda (1988) e Romanelli (2005), que retratam a história da educação 

brasileira com uma abordagem sociohistórica.   

Na área de Trabalho e Educação, os autores mais utilizados são Kuenzer (1995; 1997; 

2001; 2002) e Frigotto (1993; 2005) a partir de seus conceitos sobre a função da escola na 

sociedade capitalista. Kuenzer (1995; 1997; 2001; 2002a; 2002b) também analisa criticamente 

a reforma da Educação Profissional do Brasil, e Frigotto (2005), aliado a Ciavatta e Ramos, é 

empregado como base para a compreensão da concepção de Ensino Médio Integrado à 

Educação Profissional. Destaca-se também Ramos (2002), que analisa os princípios das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e Martins (2000) com sua avaliação 

sobre a reforma do ensino técnico. Ainda em se tratando de Trabalho e Educação, Schwartz 

(1996; 2000; 2004) nos traz a concepção de valor do trabalho e do que denomina 

“renormalização”, e Bock (2002) aparece com a sua visão sobre escolha profissional.  

Apóia-se em Chauí (1999) e Maia (2000) para identificar o papel da Arte na sociedade 

capitalista, e em Penna (1995a; 1995b; 2003a), Fonterrada (1993), Lima (2003), Viegas 

(2006) e Vieira (2003) para entender alguns aspectos da Educação Musical no Brasil. As 

autoras Silva (1996), Bertoni (2001), Del Ben (2003), Carvalho (2005) e Almeida (2005) 

também contribuem a partir de suas considerações a respeito da atuação profissional do 

músico. Também Vygostky (1998) e Schroeder (2004) foram utilizados para fundamentar a 

discussão sobre o dom inato. 

Na área de Sociologia, baseou-se em Bourdieu (2005) e sua visão sobre mercado de 

bens simbólicos, e Cook (2001 apud RAMALHO, 2003) com o conceito de capital estético. 

Bourdieu também serviu como embasamento em Sociologia da Educação, no que diz respeito 

à reprodução cultural e social dos sistemas de ensino, assim como Mészáros (2005) e sua 

concepção de uma “educação para além do capital”. Antunes (2005), como sociólogo do 

trabalho, fundamenta o conceito de precarização do trabalho. Os autores Bock (2002) e 

Migeotte (2005) trazem esclarecimentos a respeito da história do trabalho ocidental.   

 

 

2.4.1 Entrevistas e questionários dos colaboradores 

 

 

Com a transcrição das entrevistas prontas, iniciou-se o trabalho de categorização 

tomando por base as subquestões de pesquisa. As falas dos colaboradores foram divididas em 

dois blocos: a) formação musical e b) atuação profissional, que depois acabaram tornado-se 
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capítulos da dissertação. Dentro de cada bloco foram separadas as exposições por subtemas, 

que serviram de apoio para a elaboração da estrutura de tópicos de cada capítulo e também 

para o levantamento da fundamentação teórica. A partir dessa fundamentação teórica, 

procurou-se analisar os dados levantados através de discussões e reflexões. Os questionários 

foram utilizados buscando traçar um perfil geral do grupo quanto ao aspecto socioeconômico.  

2.4.2 Documentos levantados  

 

 

Os documentos também foram analisados à luz da fundamentação teórica adotada, 

utilizando-os, em sua maioria, para construção da contextualização histórica da Educação 

Profissional no Brasil, na Bahia e do Curso Técnico de Música do CEDMN. 

 

 

2.4.3 Entrevistas dos professores 

 

 

A categorização dos dados levantados nestas entrevistas foi realizada a partir de três 

períodos: a) de 1992 a 1996, elaboração, implantação e funcionamento do curso; b) de 1997 a 

2004, a extinção do curso, tentativas de reestruturação e condições de funcionamento do 

Departamento de Música, neste período; c) de 2005-2006 a implantação do Ensino Médio 

Integrado no CEDMN.  

Depois de analisados, estes dados foram complementados com as informações obtidas 

pelos documentos, e tornaram-se fontes primárias dos capítulos três e quatro.  
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3 O CURSO TÉCNICO DE MÚSICA DO CEDMN E A LEI 5 692/71 

 

 

 A primeira turma do Curso Técnico de Música do Colégio Estadual Deputado Manoel 

Novaes iniciou suas atividades no começo do ano letivo de 1993. Este curso foi instituído 

com base na Lei nº 5 692/71, que reformou a estrutura do ensino primário e médio, 

apresentada na LDB nº 4 024/61. 

A estrutura de organização do ensino da LDB nº 4 024/61 era a então existente: um 

curso primário de quatro anos, seguido do ensino médio de sete anos, dividido em dois ciclos 

verticais: ginasial de quatro anos, e o colegial de três anos. Este ciclo era dividido 

horizontalmente em três ramos: secundário, normal e técnico; até o advento desta lei, somente 

o secundário dava acesso ao ensino superior. Portanto, esta foi a grande mudança da estrutura 

de ensino advinda desta lei. 

Sobre o período que vai de 1961 a 1964, Fazenda (1988) destaca como acontecimentos 

significativos para a situação da educação no país: a criação do Conselho Federal de 

Educação (CFE), um passo decisivo para a centralização do Poder Executivo; o papel da 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), que enfatizava a educação enquanto 

formação de mão-de-obra profissional e técnica, trabalhando também na avaliação das 

necessidades futuras de mão-de-obra qualificada nos diferentes setores econômicos; e a Carta 

de Punta del Este, que foi assinada em 1961 sob a liderança dos Estados Unidos, nesta carta 

os Estados americanos engajavam-se para melhorar o padrão de vida dos povos do continente.  

Com esta Aliança foi elaborado o Plano Decenal de Educação da Aliança para o 

Progresso que, no que se refere ao ensino médio, segundo Fazenda (1988, p.59), o documento 

diz: “[...] reforma e extensão do ensino médio, de tal modo que uma proporção muito mais 

alta da nova geração tenha oportunidades para continuar sua educação geral e receber algum 

tipo de formação vocacional ou pré-profissional de alta qualidade”.  

Romanelli (2005) destaca que a partir de 1964 a situação do sistema educacional 

brasileiro foi marcada por dois momentos. Segundo a autora, o primeiro momento refere-se à 

implantação do regime, quando se traçou a política da recuperação econômica. Ela afirma:  
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Ao lado da contenção e da repressão, que bem caracterizaram essa fase, 
constatou-se uma aceleração do ritmo do crescimento da demanda social de 
educação, o que provocou, conseqüentemente, um agravamento da crise do 
sistema educacional crise que já vinha de longe. (ROMANELLI, 2005, p.196).  
 

Para autora, esta crise serviu de justificativa para a assinatura de uma série de acordos 

entre o MEC e a Agency for International Development (AID). Para Fazenda (1988), estes 

acordos, chamados de MEC-USAID, foram conseqüência da onda de modernização que se 

instalou no país a partir dos compromissos assumidos com a assinatura da Carta de Punta del 

Este. 

O segundo momento destacado por Romanelli (2005) inicia-se com a adoção de 

medidas práticas a curto prazo, contudo, afirma a autora, que por influência da assistência 

técnica dada pela USAID, o governo brasileiro percebeu “[...] a necessidade de se adotarem, 

em definitivo, as medidas para adequar o sistema educacional ao modelo do desenvolvimento 

econômico que então se intensificava no Brasil.”(ROMANELLI, 2005, p. 196). 

Portanto, as recomendações do Plano Decenal e os acordos MEC-USAID criaram a 

necessidade de se modificar a proposta do ensino primário, médio, e superior, o que se 

consolidou nas Leis nº 5 540/68 e nº 5 692/71 do CFE.  

Saviani (2004) menciona que não houve necessidade de modificar por completo a 

LDB, porque se tratava de garantir a continuidade da ordem socioeconômica, um ajuste na 

organização do ensino seria suficiente para dinamizar a ordem socioeconômica.  

 

 

3.1 O TEOR DA LEI Nº 5 692/71 

 

 

 O discurso da reforma promovida pela Lei nº 5 692/71 e pela Lei nº 2 540/68 

(reforma referente o ensino superior) estava fundamentado na “Teoria do Capital Humano" e, 

segundo Kuenzer (1997, p.15):  

 

[...] apontava a baixa produtividade e a inadequação da proposta educacional 
em relação ao momento histórico que o país atravessava, principalmente o que 
diz respeito às necessidades do mercado de trabalho em função das metas de 
desenvolvimento econômico acelerado e de desmobilização política. 
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A Teoria do Capital Humano já existia no Brasil desde a década de 1950, entretanto, 

assume uma formulação sistematizada a partir do final dessa década e no início da década de 

1960. De acordo com Frigotto (1993, p.41): 

 

O conceito de capital humano – ou, mais extensivamente, de recursos 
humanos – busca traduzir o montante de investimento que uma nação faz ou 
os indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais futuros. Do ponto 
de vista macroeconômico, o investimento no “fator humano” passa a 
significar um dos determinantes básicos para aumento da produtividade e 
elemento de superação do atraso econômico. Do ponto de vista 
microeconômico, constitui-se no fator explicativo das diferenças individuais 
de produtividade e de renda e, conseqüentemente, de mobilidade social. 
 

Tendo como fundamento esta teoria, os gestores do regime militar procuraram 

desenvolver um projeto de educação que pudesse acompanhar a intensificação do processo de 

industrialização do país, e que posto em prática a partir do modelo econômico adotado, 

contribuísse com o desenvolvimento econômico do país já que “A educação, então, é o 

principal capital humano enquanto é concebida como produtora de capacidade de trabalho, 

pontenciadora do fator trabalho. Neste sentido, é um investimento como qualquer outro” 

(FRIGOTTO, 1993, p.40). Portanto, variando o tempo de escolaridade, a qualidade do 

treinamento e o rendimento escolar obtêm-se graus variados de capital humano. 

O Brasil vivia o chamado “tempo dos milagres”. Acreditava-se que, com o 

crescimento da economia, o país poderia fazer parte do bloco de países (então) denominados 

do “primeiro mundo”. Portanto, também na educação os investimentos deveriam ser 

racionalizados, para que esta fosse parte do processo de desenvolvimento do país. Segundo 

Saviani (2004, p.27), esta racionalização-concentração era o princípio que representava “a 

pedra de toque da reforma, uma vez que era a condição para se atingir a eficiência e 

produtividade gerando um máximo de resultados com um mínimo de custos”. 

O outro princípio da reforma, que se destaca, é a integração. Articulando ações e 

atividades curriculares da primeira série até o final do 2º grau, estabeleceu-se uma integração 

no sentido vertical, pela junção do primário com o ginásio, e do sentido horizontal, com a 

profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário. Sendo assim, todos 

teriam uma mesma trajetória, já que para o crescimento econômico era necessário o 

desenvolvimento industrial e, por conseguinte, mão-de-obra qualificada. Segundo Acácia 

Kuenzer (1997, p.15):  
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[...] fazia-se necessário uma reestruturação que dotasse o ensino, em todos os 
níveis, de maior racionalidade, constituindo-se em fator de desenvolvimento 
individual e social, através da constituição de um sistema educacional que 
diminuísse a demanda pelo ensino superior e substituísse o caráter 
acadêmico pela formação profissional já no 2º grau. 

 

A universalização da profissionalização acabaria com o dualismo estrutural da 

educação no Brasil, pois este seria substituído por um “[...] sistema único de escola voltada 

para a educação básica geral e a preparação para o trabalho” (ROMANELLI, 2005). Contudo, 

esta universalização não aconteceu, primeiramente porque para que isso ocorresse demandaria 

um investimento alto em recurso humano e material, o que ia de encontro ao princípio de 

racionalização.  

Em segundo plano, as escolas da burguesia utilizaram de artifícios para manter o 

caráter propedêutico dos cursos de 2º grau, maquiando uma falsa proposta de 

profissionalização. Com o Parecer nº 45/72 passam a existir dois tipos de habilitação: as 

plenas e parciais voltadas para a formação de técnicos e auxiliares, e as básicas, de caráter 

mais geral. Desta forma, as escolas que atendiam às classes média e burguesa passaram a 

oferecer a habilitação básica, reassumindo sua função propedêutica, continuando a preparar 

seus alunos para o ingresso na Universidade. 

Por fim, acredita-se que a extinção da dualidade na estrutura educacional não foi 

possível pela incoerência de se resolver na escola uma divisão característica da própria 

sociedade de classes. Em 1982, a Lei n.º 7 044 extingue ao nível formal a escola única de 

profissionalização, que na realidade nunca chegou a existir concretamente, essa nova lei 

substitui o objetivo de qualificação profissional por uma genérica formação para o trabalho.  

O último princípio da reforma que se pontua é a continuidade-terminalidade. A 

continuidade foi proporcionada por um currículo que previa a formação geral em todo o 

percurso da primeira série do 1º grau ao 2º grau. Nas últimas séries do 1º grau, apesar da 

formação geral ser a predominante, eram inseridas disciplinas para a formação especial e as 

habilitações profissionais que se tornam predominantes no 2ºgrau. A terminalidade foi 

proporcionada por cada nível, capacitar o aluno para o exercício de uma atividade. 
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3.2 O CURSO TÉCNICO DE MÚSICA SEGUNDO AS REGULAMENTAÇÕES DA LEI  

      Nº 5 692/71 

 

 

A regulamentação dos cursos técnicos estava fundamentada, basicamente, no Parecer 

do CFE nº 45/72, infelizmente o documento original não foi encontrado e a análise foi 

baseada na pesquisa bibliográfica. 

No Parecer do CFE nº 45/72 são relacionadas 130 habilitações técnicas “[...] que 

poderiam ser adotadas pela escola para seus respectivos cursos profissionalizantes.” 

(GHIRALDELLI JR. 2003, p. 143). Este parecer regulamentava estas habilitações, fixando os 

mínimos a serem exigidos. Fixa também um mínimo de formação geral e especial para cada 

setor. Para o setor primário, o mínimo de 2.900 horas, sendo que pelo menos 1.200 sejam 

destinadas aos conteúdos profissionalizantes, além de complementação da prática em projetos 

da especialidade. A organização do setor secundário é a mesma do setor primário, contudo, a 

orientação é que as horas de conteúdos profissionalizantes devem ser complementadas com 

exercício profissional. No setor terciário, o mínimo exigido também são as 2.900 horas, 

todavia, de conteúdo profissionalizante pelo menos 900 horas, e não menciona nenhuma 

atividade de projeto ou exercício profissional. Certamente os cursos da área de artes deveriam 

estar enquadrados neste ultimo setor, como hoje as atividades profissionais em música estão 

enquadradas no setor de serviços. 

Aparentemente, este parecer não abarcava todas as habilitações possíveis e outros 

pareceres foram elaborados para regulamentar estas habilitações. A habilitação em 

instrumentista musical foi regulamentada pelo Parecer nº 1 299/73 do CFE. 

 

 

3.3 O CURSO TÉCNICO DE MÚSICA DO CEDMN 

 

 

O curso de música do CEDMN funcionou do início do ano letivo de 1993, com o 

ingresso das duas primeiras turmas, uma no turno matutino e outra no turno vespertino, até o 

final do ano letivo de 1999, ano de conclusão de sua última turma. Sempre ingressavam duas 

turmas de primeiro ano que, no decorrer dos anos, devido à evasão, eram agrupadas formando 

uma turma. Desta forma, ingressaram oito turmas com cerca de quarenta, cinqüenta alunos 

cada e concluíram o curso técnico quatro turmas, formando um total de 79 alunos. 
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3.3.1 Criação do curso  

 

 

A criação do curso técnico de música do CEDMN surgiu a partir de uma idéia da 

professora Lydia Hortélio de criar uma Escola de Música, e de seu relacionamento com a 

professora Dirlene Mendonça. A professora Dirlene Mendonça era secretária de Educação e 

Cultura do município de Salvador e a professora Lydia sua assessora. Ela relata como foi a 

primeira conversa sobre a criação de uma Escola de Música: 

 

Num fim de expediente um dia na Secretaria de Educação, todas as assessoras ali 
reunidas, Dirlene sentou-se ao meu lado, e dois segundos depois eu disse a ela assim: 
“Dirlene faça uma Escola de Música”. Ela olhou para mim, sorriu e disse: “Uma 
Escola de Música?”. “Se você fizer dez, você ainda não faz justiça, faça uma!” Ela 
deu uma risada, e não me deu resposta. E ficamos ali ainda, e nunca mais se falou 
disso6.  

 

Com a posse do novo governo do Estado da Bahia em 1991, governo Antonio Carlos 

Magalhães, a professora Dirlene assume a Secretaria de Educação e Cultura do Estado (SEC) 

e nomeia a professora Lydia Hortélio como uma de suas assessoras. A professora Lydia relata 

que iniciou suas atividades na SEC realizando uma exposição sobre a Cultura da Criança, 

denominada A Criança Nova... A Criança Eterna..., que tinha como objetivo conscientizar os 

professores da rede pública de ensino do estado sobre a existência da Cultura da Criança. 

Além da visita dos alunos e professores das escolas estaduais de Salvador à exposição, a idéia 

era transcrever as palestras e transformar em vídeos a documentação feita pela TVE da Bahia 

para alcançar as demais escolas da rede estadual. Ela conta que durante o planejamento e a 

organização dessa exposição surgiu a possibilidade da Escola de Música: 

 

Dirlene me chamou e disse: “Lydia, o governador quer a Escola de Música”.  Eu 
falei pra ela: “Mas que Escola de Música?!”.  Eu tinha me esquecido.   “Que Escola 
de Música?” “Você não me pediu uma Escola de Música quando a gente estava lá na 
Secretaria Municipal?” “Dirlene!!!” Ela disse: “É, e tem que ser rápido,  porque o 
governador quer inaugurar no dia primeiro de abril”. Eu falei: “Só se é um primeiro 
de abril!”. Ela disse: “Não. Não é brinquedo não, tem que correr porque o 
governador tem pressa.” Isso era novembro.  

 

Como não desejava fazer uma escola sozinha, a professora Lydia começou a pensar 

num Fórum com músicos da cidade para discutir as idéias para a criação dessa Escola. 

                                                 
6 As falas e depoimentos obtidos por meio das entrevistas com os professores e os alunos egressos, com mais de 
três linhas, são identificados no texto pelo uso do itálico.  
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Contudo, ela relata que depois de dois ou três dias da primeira conversa com a professora 

Dirlene Mendonça, a vice-secretária cobrou o projeto da escola dizendo que, se ela não 

fizesse logo, outra pessoa seria convocada para elaborar este projeto. A professora Lydia 

resolveu então convocar uma reunião com os possíveis professores da Escola. Ela lembra que, 

em sua casa, depois de relatar o que estava acontecendo, disse aos professores que só 

assumiria a responsabilidade da organização dessa Escola de Música se eles aceitassem 

trabalhar nela. 

O professor 1 participou dessa reunião e afirma que: “era uma coisa assim de formatar 

uma idéia do que seria a escola. E antes de mais nada, saber quem é que iria realmente botar a 

mão na massa.” Segundo ele, a proposta era muito interessante, pois tinha acabado de fechar 

sua Escola de Música particular e possuía uma vivência pedagógica de formação de currículo 

e grade curricular.  

A professora Lydia tinha a idéia de fazer também uma Orquestra de Música Popular 

Brasileira com os professores, de forma a prover a Escola de uma representação artística e 

com isso conseguir também o reconhecimento do governo do estado, no sentido de 

institucionalizar a Orquestra, facultando aos músicos melhores salários. Esta Orquestra 

chegou a funcionar inicialmente, tendo se apresentado em algumas ocasiões inclusive na SEC. 

Entretanto, foram surgindo dificuldades de disponibilidade e combinação de horários dos 

professores e as atividades da Orquestra foram interrompidas. 

 

 

3.3.2 Perfil dos professores 

 

 

Depois dessa reunião em sua casa, a professora Lydia iniciou uma ação na SEC para 

que se preparasse um concurso para fazer a seleção e a contratação efetiva dos professores. 

Com o apoio da SEC, a professora Lydia começou a convocar músicos para elaborar o 

programa do concurso, e a convidar os integrantes da banca examinadora. Segundo ela, “a 

banca do concurso foi gente de respeito. Eu mandei buscar em vários lugares do país.”  

Para o professor 1, as provas do concurso foram “horrorosas”, ou seja, foram muito 

difíceis, tanto que, para algumas matérias, não houve aprovação de nenhum professor.  

Quando relata o que disse aos professores na reunião em sua casa, a professora Lydia 

deixa claro que perfil de professor desejava nessa Escola de Música: 
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Olha, eu não quero fazer uma Escola de Música com professores formados em 
Educação Artística. Ou a gente faz uma Escola de Música pra valer, com bons 
músicos, com bons professores, ou não se faz. Pois, com isso estaria garantido o 
sucesso da Escola, mesmo que não haja tempo pra gente fazer esse projeto agora, 
mas a presença de bons músicos e bons professores já garantiria. E a gente ia discutir 
isso depois. Se vocês me dizem que vêm, eu boto a cara na frente e vou fazer. Se vocês 
dizem que não vêm... O salário é pequeno, é o salário de professor. Vocês ganham as 
vezes num cachê, metade do que ganhariam por mês, eu não sei se vocês querem vir. 
Mas, tem uma coisa é uma chance extraordinária da gente fazer uma Escola de 
Música  de nível médio na Bahia. Uma coisa importantíssima, o Brasil inteiro precisa 
disso, eu acho que é um ato de patriotismo até, que a gente enfrente isso, que a gente 
faça.  

 

Para a professora Lydia, os licenciados em Educação Artística com habilitação em 

Música não eram capazes de atuar como bons professores de música, e a qualificação de um 

indivíduo como bom instrumentista já garantiria a qualidade do curso. Para se compreender 

melhor esta concepção, tornar-se conveniente discorrer sobre a formação de nível superior em 

música na época. 

A formação em Licenciatura em Educação Artística também foi criada em decorrência 

da Lei nº 5 692/71, que substituiu a disciplina de Educação Musical, sucessora do Canto 

Orfeônico, por Educação Artística. Segundo Penna (1995a, p. 129), “A implantação da E. A. é 

marcada pela proposta polivalente, que concebe uma abordagem integrada das linguagens 

artísticas”.  

Nas escolas de música permaneceram os cursos de bacharelado em instrumento, canto, 

regência e composição, todavia, a maior parte das licenciaturas oferecidas pelas unidades de 

música das universidades passou a ser Educação Artística com habilitação em Música. A 

partir do entendimento destes cursos, segundo a professora Marisa Fonterrada (1993, p. 78), é 

possível identificar duas famílias em Educação Musical: “a ‘tradicional’, que direciona os 

cursos de instrumento nas escolas de música, conservatórios e nos cursos de Bacharelado em 

Música, e a que chamei ‘alternativa’, surgida após 1971, derivada da prática da Educação 

Artística”.  

Os cursos de Licenciatura em Educação Artística, apesar de seguirem uma tendência 

“alternativa”, não tinham condições para oferecer uma formação competente do músico, tanto 

pelo processo seletivo do vestibular, que pouco exigia dos candidatos, quanto pelo currículo 

que, pretendendo abarcar quatro diferentes linguagens artísticas, não se aprofundava em 

nenhuma delas. Sendo assim, estes profissionais supostamente não tinham preparo para 

assumir a responsabilidade da educação dos técnicos em música, abrindo espaço, portanto, 

para bacharéis, que teriam recebido uma formação “tradicional”. Mas, em certa medida, com 
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a preservação dos conteúdos de linguagem (PENNA, 1995a, p.131). A respeito dessa “família 

tradicional”, Fonterrada (1993, p. 78) esclarece: 

 

[...] a “tradicional” aproxima-se do modelo de educação tecnicista e tem por 
objetivo formação de instrumentistas, cantores, compositores e/ou regentes. 
Para atingir esse objetivos, lança mão de técnicas que buscam o máximo 
rendimento com o mínimo esforço. A vivência musical se dá através do 
contato com instrumentos musicais”. 
 

A própria Lei nº 5 692/71, assim como a Lei nº 5 540/68, que reorganiza o ensino 

superior, são marcos da implantação da tendência tecnicista na educação brasileira, pelo 

menos no nível da política oficial. Para Saviani (2005, p.12), “A partir do pressuposto da 

neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, 

essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional”. 

 Segundo José Carlos Libâneo (1986, p. 23), 

 

A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade tendo como 
função preparar “recursos humanos” (mão-de-obra para a indústria). A 
sociedade industrial e tecnológica estabelece (cientificamente) as metas 
econômicas, sociais e políticas, a educação treina (também cientificamente) 
nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas. 
 

De acordo com esta tendência, a escola tem a função de modelar o comportamento 

humano através de técnicas específicas, aperfeiçoando a ordem social vigente e articulando-se 

diretamente com o sistema produtivo. As relações professor-aluno são estruturadas com 

papéis bem definidos: o professor administra as situações de transmissão de conhecimento, 

atuando apenas como “[...] um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno” 

(LIBÂNEO, 1986, p. 30), conseguindo através do controle de ensino o comportamento 

adequado; o aluno por sua vez é “[...] um indivíduo responsivo, não participa da elaboração 

do programa.” (LIBÂNEO, 1986, p. 30). 

É interessante observar que essa formação “tradicional” aproximada da tendência 

tecnicista era a formação adequada ao perfil de professor desejado: “bons músicos”. Pois, 

mesmo complementando o perfil com “bons professores” fica nítido que esta qualificação está 

ligada não à formação pedagógica do indivíduo, mas é vista como conseqüência do 

saber/fazer música. E que ser um “bom músico” refere-se a sua atuação enquanto executante, 

possuidor de conhecimentos técnicos da música. 
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Vale salientar ainda, que todos os professores aprovados no concurso realizado foram 

bacharéis, mesmo existindo na EMUS/UFBA, um dos poucos cursos de Licenciatura no 

Brasil que não foi adaptado para Educação Artística, permanecendo Licenciatura em Música.  

Mesmo não podendo afirmar que ser um bacharel foi uma das condições para 

aprovação no concurso, durante as entrevistas, o preconceito aos licenciados ficou muito 

claro. Pois licenciados que ingressaram na equipe pedagógica depois da implementação do 

curso eram e até hoje são vistos como inferiores no que se refere à posse de conhecimentos e 

habilidades musicais. 

Contudo, vale lembrar que se por um lado os cursos de E. A. estavam esvaziados de 

conteúdos específicos das linguagens artísticas, por outro lado, o ensino dos cursos de 

bacharelado “preservou seus conteúdos – assim como seus problemas – porque conservou-se 

sem questionamentos.” (PENNA, 1995a, p.131). Como conseqüência desta formação, “A 

tendência dominante é os professores (bacharéis) adotarem os modelos de sua própria 

formação, ensinando como foram ensinados.” (PENNA, 1995a, p.131).   

 

 

3.3.3 Currículo  

 

 

A proposta de estruturação acadêmica e artística do Curso Técnico de Música do  

CEDMN cita como base legal o Parecer nº 1 299/73, e está assinada pelo professor Fernando 

Cerqueira. Segundo a professora Lydia, ela convidou este professor para auxiliá-la porque 

“Fernando tinha uma prática disso já. E outra coisa também, Fernando era muito afeito à 

legislação, ele conhecia as leis que possibilitavam, ele já tinha um trânsito com isso”. 

O texto desse documento deixa claro dois objetivos: “habilitar o músico para o 

exercício profissional e proporcionar instrução musical suficiente para o ingresso em cursos 

de nível superior de música” (CERQUEIRA, 1992).  

A proposta menciona, ainda, que a estrutura curricular obedece aos requisitos mínimos 

determinados pelo CFE/CEE, mas introduz desdobramento de disciplinas, apresentando um 

quadro comparativo entre o currículo mínimo e as disciplinas propostas. O Quadro 1, a seguir, 

apresenta as disciplinas de formação especial do currículo mínimo exigido pelo CFE/CEE, da 

proposta curricular de Cerqueira (1992), e também da estrutura curricular do Curso Técnico 

de Música do CEDMN.  
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Fonte: Pesquisa da autora 
Quadro 1 - Estrutura curricular das disciplinas de formação especial Curso Técnico de Música. 

 

Ao analisar a proposta de estruturação do Curso Técnico, percebe-se que apesar de 

citar o Parecer nº 1 299/73 do CFE como base legal, sua elaboração não considerou algumas 

determinações da Lei nº 5 692/71. O art. 4 desta Lei afirma:  

 

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum obrigatório 
em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 

Currículo mínimo (CFE) Proposta curricular 

(CERQUEIRA, 1992) 

Estrutura curricular do 

curso técnico (CEDMN) 

Educação Artística Oficina Básica de Criação Musical I 

e II 

Educação Artística 

Percepção Musical Elementos de Música I, II e III Percepção Musical I e II 

História da Música e Noções  

de Estruturação Musical 

História da Música I e II História da Música I e II 

História da Música Popular  

 

Instrumento Instrumento I, II, III 

Prática de Conjunto I, II 

Instrumento Suplementar I 

Instrumento I, II e III 

 

Música Popular e Folclórica Culturas Musicais no Brasil I e II Música Popular e Folclórica  

Canto Coral Coral I, II e III Canto Coral I e II 

Estruturação Musical Elementos da Música IV Elementos da Música I e II 

Estruturação Musical 

Instrumento Complementar Instrumento IV Instrumento IV 

Música de Câmara Prática de Conjunto III e IV Música de Câmara  

Prática de Orquestra Prática de Orquestra Prática de Orquestra  

 Técnica Vocal – optativa III  Técnica Vocal 

 Técnica de Gravação -optativa III Técnica de Gravação  

 Regência Instrumental -optativa IV Regência Instrumental  

 Regência Coral -optativa IV Regência Coral 

 Instrumento suplementar II  

  Improvisação Musical I, II e III 

  Percepção Harmônica  
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necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais aos planos 
dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos (BRASIL, 
1971). 

 

Este núcleo comum obrigatório era formado de disciplinas de formação geral e de 

formação especial, a proposta apresentada sugeria alterações nas disciplinas de formação 

especial, modificando o currículo mínimo exigido pelo CFE.  Outra incoerência da proposta é 

a sugestão de disciplinas optativas, a lei deixa claro que o currículo deve possuir uma parte 

diversificada, mas não optativa. Ou seja, deveria ter disciplinas de formação especial 

específicas daquele curso técnico, não opções de disciplinas para o aluno escolher. Por fim, 

observa-se que a organização do currículo desta proposta era por disciplinas semestrais e o 

Art. 8 que diz:  

 

A ordenação do currículo será feita por séries anuais de disciplinas ou áreas 
de estudo organizadas de forma a permitir, conforme o plano e as 
possibilidades do estabelecimento, a inclusão de opções que atendam às 
diferenças individuais dos alunos e, no ensino de 2º grau, ensejem variedade 
de habilitações (BRASIL, 1971). 
 

Apesar do inciso 1º deste artigo admitir a possibilidade de organização semestral, 

deixa claro que é “sob condições que assegurem o relacionamento, a ordenação e a seqüência 

dos estudos” (BRASIL, 1971). O que seria inviável já que a rede pública de ensino do estado 

da Bahia estava organizada por séries e disciplinas anuais. 

Apesar das diferenças apresentadas, tanto o currículo inicialmente proposto como o 

currículo efetivo cumpririam bem o seu papel na divisão social e técnica do trabalho. Pois, 

assim como em outros cursos de ensino profissionalizante, este currículo estava modelado de 

acordo com as necessidades da demanda do mercado de trabalho e das relações sociais, 

tornando-se coerente com às necessidades do taylorismo-fordismo7, e a sua própria pedagogia, 

que tinha como finalidade:  

 

                                                 
7 Enquanto organização científica de administração do trabalho, o taylorismo e o fordismo podem ser 
conceituados conjuntamente, por meio da descrição de suas características constituintes. Segundo Antunes 
(2000, p. 25) os elementos constitutivos básicos são dados: “pela produção em massa, através da linha de 
montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro 
taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções; 
pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de unidades fabris 
concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador coletivo fabril, 
entre outras dimensões”. 
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[...] atender às demandas da divisão social e técnica do trabalho marcada 
pela clara definição de fronteiras entre as ações intelectuais e instrumentais 
em decorrência de relações de classe bem definidas que determinavam as 
funções a ser exercidas por trabalhadores e dirigentes no mundo da produção 
e das relações sociais (KUENZER, 2002b, p. 30). 
 

A função a ser exercida pelo músico/trabalhador na perspectiva do Curso Técnico e do 

trabalho musical é instrumental. Fica evidente, portanto, que a concepção de qualificação 

profissional se restringe ao saber-fazer que resulta do esforço individual e da prática através 

do próprio fazer. Essa concepção também está relacionada com as demandas do mercado de 

trabalho já que, mesmo na música, a função a ser desempenhada pelo trabalhador depende do 

seu posto de trabalho e da ocupação a ser exercida, pelos menos é o que se pode deduzir das 

pedagogias dos conservatórios e das escolas de música de nível técnico ou superior.   

Segundo o Dicionário das profissões (SÃO PAULO..., 1981), fundamentado nas 

regulamentações do CFE, o curso técnico em música possibilita aos egressos “executar 

instrumentos musicais, compor, arranjar ou adaptar músicas. Pode ainda ser assistente de 

diretor artístico, programador de shows musicais, copista e arquivista de música, orientador ou 

professor” (SÃO PAULO..., 1981, p.768).  

Imagina-se que as variedades de funções apresentadas referem-se às habilitações do 

técnico em música, contudo, quando Esperidião (2002) menciona as modificações que 

aconteceram nos conservatórios a partir da Lei nº 5 692/71, ela cita a existência apenas das 

seguintes possibilidades de habilitações: técnico em instrumento, canto, instrutor de fanfarra e 

sonoplastia (ESPERIDIÃO, 2002, p. 70).  Portanto, mesmo considerando estas habilitações, 

não é possível compreender como este técnico, em quatro anos de formação, seria capaz de 

receber formação em tantas funções diferentes. É provável que esta diversidade de funções 

tenha sido apresentada diante da ausência de conhecimento mais profundo das atividades a 

serem realizadas em cada uma delas.  

Outra possibilidade seria a necessidade de justificar a própria existência do curso, já 

que geralmente para o músico atuar profissionalmente não se exige nenhuma certificação ou 

documento comprobatório de habilitação, apenas a sua própria execução como constatação de 

sua proficiência instrumental e, conseqüentemente, de sua competência profissional. Outro 

motivo que pode ser levantado é que o rol de funções seja, na verdade, em decorrência da 

descrição dos possíveis locais de atuação para o desenvolvimento das atividades musicais: 

“estabelecimento de ensino, empresas de radiodifusão e televisão, instituição de difusão 

artística e cultural e em gravadoras.” (SÃO PAULO..., 1981, p.768). Não é possível conceber 
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a atuação de músicos nestes ambientes apenas como instrumentistas, logo, é presumível que a 

variedade de funções decorreu também da necessidade de ampliação do campo de atuação.  

A habilitação do Curso Técnico de Música do CEDMN foi de instrumentista musical e 

sua matriz curricular (na época grade curricular) em relação à pedagogia adotada está coerente 

com esta habilitação. Nesta matriz são predominantes as disciplinas que priorizaram o modo 

de fazer, uma das características da pedagogia baseada no modelo taylorista-fordista. Esta 

pedagogia considera desnecessária a apropriação de conhecimentos científicos pelo 

trabalhador, negando a este o acesso a um saber que lhe proporcionaria “[...] o domínio 

intelectual das práticas sociais e produtivas e a construção de sua autonomia.” (KUENZER,  

2002b, p.31). 

Este domínio de práticas sociais e produtivas poderia ter sido construído tanto na 

formação especial como na formação geral. Em relação à formação especial, destaca-se a 

ausência de disciplinas ligadas a fundamentos da cultura da arte e sobre a preparação para o 

mundo do trabalho. Sobre o Curso, o professor 1 diz:  

 

Olha, fica difícil eu te falar do curso, mas eu acho que quem passou pela minha mão e 
pela mão de A. (outro professor) teve pelo menos bons toques no sentido de não ficar 
por fora, tipo assim  de ficar a par da realidade. Eu acho que curso nenhum forma 
ninguém, mas se o curso e as pessoas que dão os cursos derem os toques certos, 
corretos, pra as pessoas irem buscar as informações nos lugares certos, eu acho que 
já valeu. A idéia é essa, primeiro estimular, botar fogo na fogueira, e dar as dicas de 
onde buscar as informações, eu acho que a idéia de um bom curso é essa. 

 

Fica evidente que a preparação para o mundo do trabalho foi pontual, dependia da 

visão de formação e da experiência profissional de cada professor. 

Na formação geral, disciplinas como Sociologia e Filosofia, presentes no currículo do 

curso, poderiam ter abordado questões sobre a atividade profissional e sobre as relações 

socais com a produção artística, o que contribuiria com a construção da autonomia dos alunos. 

No entanto, estas disciplinas, de acordo a experiência de ex-alunos, se limitaram ao trabalho 

de memorização de aspectos históricos e conceitos sem nenhuma vinculação com a realidade 

da vida cotidiana e com o mundo do trabalho do músico. Este distanciamento entre as 

disciplinas propedêuticas e as profissionalizantes, coerente com o desenho do Curso naquela 

base legal e naquele contexto, também foi resultado do próprio distanciamento do 

Departamento de Música com o restante da escola, o que se percebe na fala do professor 1, a 

respeito da relação entre os docentes do Colégio: “Absolutamente inexistente, era uma turma 
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aqui outra cá e riachinho passando no meio. Aquele terceiro andar8 não tinha contato com a 

galera lá de baixo.” 

Outro ponto a ser observado é a fragmentação do projeto pedagógico, não apenas pela 

formação da estrutura curricular, mas também pela diversidade de concepções dos professores 

sobre a formação musical profissional e sobre o objetivo do Curso Técnico. A professora 

Lydia afirma que a Escola tinha um lema que estava inscrito no seu documento de criação: 

“Para que tenhamos lugar no concerto dos Povos, nós queremos nesta Escola ouvir o mundo e 

cantar o Brasil.” Ela explica: 

 

Era um projeto de identidade cultural, da música brasileira à música do mundo, e na 
música brasileira começando com a música do estado da Bahia, não só de Salvador, 
mas do estado da Bahia. Você sabe que passando de Feira de Santana é outra coisa, o 
Recôncavo tem uma cultura especial, e o Sertão a dimensão cabocla, as misturas são 
outras. Então, precisa-se pensar o estado como um todo, e não só a capital. A idéia 
que a gente tinha era ter prática, de alguma forma, da música da Bahia, da música do 
Brasil, da música dos povos mais próximos. Ou seja, a Ibéria na Europa, Portugal e 
Espanha, os países latino-americanos, os países da Europa Central de onde a gente 
herdou a música clássica: França, Itália, Alemanha, não é? Então, essa era a idéia, 
naturalmente se tratava de um curso de poucos anos, de pouco tempo, mas era 
preciso que se desse notícia disso, e que fosse uma prática. Não ia ter História da 
Música, seria História da Música Brasileira e mudar aquelas aulas de livro, você 
repetindo o que está escrito. Não, você tinha que ter na sua prática um sinal da 
música da qual se falava, essa era a idéia lá. Então, a percepção musical é a matéria 
fundamental do curso de música, é a educação do ouvido, é a compreensão das 
estruturas da música através do ouvido. 

 

Para o professor 1, este projeto era uma oportunidade de dar continuidade do conceito 

proposto e assumido por sua então extinta Escola de Música:  

 

[...] ser uma escola onde o ensino e aprendizagem de música ocorriam via música 
popular, sobretudo a brasileira. Que foi e continua sendo uma crença nossa a de que 
tudo em música, todos os mecanismos, toda a legislação musical pode ser 
experienciada tomando como exemplo a nossa música, que é super rica e possibilita 
você explicar todos os procedimentos musicais com a facilidade de estar recorrendo a 
um código conhecido enquanto exemplo. Que é muito mais fácil você pegar um leigo e 
explicar algum procedimento através de Asa Branca do que da Nona Sinfonia de 
Beethovem. O aluno tem essa matriz já incorporada e fica mais fácil a compreensão. 

 

E a respeito de seu entendimento sobre o objetivo do curso ele afirma: 

 

                                                 
8 O prédio possui três andares. Na época, no 1º andar funcionava o ensino de 1º grau de 1ª a 4ª série, no 2º andar 
de 5ª a 8ª série e as disciplinas propedêuticas do 2º grau, e no 3º andar as disciplinas profissionalizantes de 
música. Os professores de disciplinas propedêuticas da 5ª a 8ª série também atuavam com os alunos do 2º grau 
do ensino técnico de música.  
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No meu entender a implantação do curso profissionalizante de música no Colégio 
Manoel Novaes foi a possibilidade da dar continuidade ao projeto de educação 
musical que era desenvolvido na A. (escola privada) só que de forma gratuita. Os 
alunos de qualquer classe social poderiam estudar lá e isso era genial. E a gente 
estava com todo o gás e a essa altura do campeonato, com o lastro de10 anos de 
experiência adquirida. E o que fizemos foi dar prosseguimento às coisas que fazíamos 
na A., que acreditávamos e continuamos acreditando.  

 

Apesar de a cultura musical brasileira ser o centro do processo de ensino e 

aprendizagem das duas concepções acima, elas não deixam de ser concepções pessoais e 

individuais. Através do depoimento do professor 1, compreende-se que a situação era ainda 

mais agravante do que apenas diversidade de concepções sobre formação musical e 

profissional: 

 

Eu acho que tiveram muitas dificuldades, primeira de todas foi o entrosamento da 
equipe, fora aquela galera que já trabalhava junto tipo eu e A., porque a gente já 
tinha uma dinâmica de pensar junto e tal, eu senti muita dificuldade com a equipe. E 
tudo bem que não é pra ser homogêneo, mas eu achava tão divergentes as linhas de 
pensamentos das pessoas sendo que algumas não davam nem pra dialogar. Então isso 
ai cria uma dificuldade, logo de cara uma coisa na base que é pra estar coesa, num 
pensamento pelo menos alinhado, isso nunca ficou. Tinha gente que eu nem consegui 
falar de tão divergente no sentido, e não é uma divergência de posicionamentos legais 
diferentes, é de ausência de posicionamento, de conhecimento musical, de tudo, isso 
ai é meio chato até de falar, mas que existia isso, existia. Então toda a minha linha 
era com A. basicamente e com o pessoal de sopro, que a gente tinha alguma coisa 
assim, mas aquela força que era pra ter sobretudo na área de teoria, de percepção, 
harmonia, eu só tinha diálogo com A. e o resto tinha um pensamento muito diferente, 
e aí fica difícil fazer um trabalho legal assim.  

 

O professor 1 não esclarece exatamente que tipo de pensamento era divergente, mas 

durante a convivência naquele espaço pôde-se perceber que um dos aspectos dessa 

divergência era justamente sobre o gênero musical a ser abordado: música popular e música 

erudita. Estes dois gêneros eram vistos como opostos, o que de certa forma acabou por 

cultivar guetos, e por associar alguns comportamentos profissionais e pedagógicos a um ou 

outro gênero musical. 

Para a professora Lydia, a concepção da cultura musical brasileira como centro do 

processo de ensino e aprendizagem do curso técnico encontrou dificuldades no corpo docente, 

devido à formação musical dos professores: 

 

[...] não se tem exemplo, não houve no Brasil ainda uma escola assim, e a gente 
queria inventar ali, mas não é só a idéia de uma pessoa. Tem que os professores 
compreenderem e quererem, e mais, traduzirem aquilo tudo pra sua prática. 
Acontece, porém, que eles foram formados com base em uma outra literatura: a 
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percepção musical é toda baseada na música da Europa Central, ou seja, o LEM9 é 
baseado na harmonia tradicional, no contraponto.  Vocês terminam lá no Curso 
fazendo uma Sonatina no modelo de Mozart, que não tem muito a ver com a cultura 
do nosso país.  Então, muita gente não consegue. É preciso rever isso, e ali naquela 
Escola era isso que eu queria, que fosse um impulso nessa direção, entendeu?  

 

Diante destes posicionamentos, imagina-se que a supervalorização de capacidades de 

atuação como músico, provavelmente desviou a atenção de competências necessárias para 

atuação como professor, como, por exemplo: a consciência e a consistência de uma linha 

pedagógica, capacidade de pensar e refletir sua prática e a capacidade de se adaptar ou 

questionar a proposta inicial do curso.  

Apesar desta fragmentação gerada tanto pela estrutura curricular, como pela ausência 

de integração entre as disciplinas propedêuticas e as profissionalizantes, e pela diversidade de 

concepções a respeito da formação musical profissional, o professor 1 relata que em sua 

prática pedagógica procurava não fragmentar os diferentes aspectos do conhecimento 

musical:  

 

Uma vez lá assumimos tudo: percepção, harmonia, até arranjo eu dei lá no Manoel 
Novaes e, é claro Canto Coral. Acho que música também tem um pouco disso, de 
atacar várias frentes. Você não pode ficar compartimentalizando tudo assim que 
acaba se perdendo na idéia do todo. 

 

É presumível que esta prática não tenha sido apenas deste professor, contudo, não 

deixa de ser uma situação pontual e isolada.  

Dessa forma, compreende-se que o Curso Técnico de Música do CEDMN, ao possuir 

uma proposta pedagógica fragmentada, buscando a instrumentalização dos alunos para 

atuarem como bons executantes, mas sem uma visão global da realidade social em que 

estavam inseridos, assumiu como meta “[...] a uniformidade de respostas para procedimentos 

padronizados, separando os tempos de aprender teoricamente e de repetir procedimentos 

práticos e exercendo rigorosamente o controle externo sobre o aluno.” (KUENZER 2002b, p. 

32).  

O desempenho, mesmo que inconsciente, deste controle pode ter favorecido a 

modelagem do comportamento de alguns alunos para reforçar o sistema capitalista e as 

relações sociais vigentes. Contribuindo para que se tornassem mais uma peça no sistema, um 

trabalhador que adquiriu um saber-fazer de determinada função, para preencher um cargo que 

realiza determinada tarefa, sem compreender a totalidade do processo da vida. 

                                                 
9 LEM - Literatura e Estruturação Musical. 



 49 

Enfim, acredita-se que mesmo sendo implementado sob as regras da Lei nº 5 692/71, o 

curso poderia possuir um currículo mais atualizado, pois, desde o início da década de 1980 já 

existiam produções interessantes sobre trabalho e educação e mais especificamente sobre 

ensino profissionalizante de 2º grau. Desde o ano de 1987, as discussões sobre a nova LDB 

estavam acontecendo e em 1988 a nova constituição já anunciava como um dos fins da 

educação a qualificação para o trabalho.  

Provavelmente, o conhecimento a respeito das implicações de um curso técnico 

profissionalizante permitiria que o currículo do Curso Técnico do CEDMN estivesse mais 

coerente com a época em que foi instalado, possibilitando, inclusive, uma reflexão das 

mudanças que ocorriam no mundo do trabalho na década de 1990, e nas concepções no 

campo da educação e da própria educação musical e práticas renovadoras.   

 

 

3.3.4 Perfil dos alunos  

 

 

Depois da aprovação e convocação de cerca de 15 professores, a Escola foi inaugurada 

em junho de 1992, devido ao atraso na reforma do prédio. Como o Curso Técnico não poderia 

começar no meio do ano letivo, a primeira turma iniciou suas atividades somente em 1993. 

Até esta ocasião, o Departamento de Música funcionou em regime de Oficinas Musicais e, 

segundo o professor 1, como “preparação para o Curso”. 

Antes de iniciarem as aulas, aconteceu a seleção dos alunos, a professora Lydia fala a 

respeito: 

 

Eu sei que a gente fazia testes de seleção par entrar na Escola. Foram os professores 
mesmos que fizeram a seleção nas várias matérias. Percepção musical, quem tocava 
instrumento, tocava o seu instrumento, quem ainda não tocava, não tocava e podia 
entrar pelas qualidades musicais que apresentava. Fazia-se uma entrevista também: o 
motivo que o levava a fazer o curso. Uma entrevista que não era musical, era só sobre 
as intenções do aluno, por que ele vinha estudar música. Então, foram selecionados 
noventa. Agora na escola deve haver os documentos. 

 

O professor 1 relata quais eram os pré-requisitos para o ingresso no Curso Técnico: 

 

Tinha um teste de aptidão. Pré-requisito era ser de mais ou menos de comunidades de 
periferia, perfil de aluno de escola pública, que não poderia pagar uma Escola de 
Música particular. E a idéia de ter um talento, de ter algum tipo de habilidade que 
sintonizasse essa possibilidade de se desenvolver. 
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A partir destas falas, destaca-se três pontos, que relacionados entre si, permitem o 

surgimento de algumas questões: a) os professores realizaram os testes; b) os alunos deveriam 

possuir um perfil de aluno de escola pública, ou seja, não ter condições financeiras de custear 

o estudo formal de música; c) os alunos deveriam possuir talento ou “qualidades musicais”. 

Se os alunos deveriam pertencer a um estrato social incapaz de financiar um estudo de 

música, o talento que deveriam possuir era um dom inato? Em que circunstâncias e ambientes 

foram desenvolvidas suas habilidades musicais e seu interesse pelo estudo musical? Qual a 

relação entre a vivência musical de cada aluno e sua escolha por determinado instrumento 

musical? 

Sem intenção de responder estas questões, mas de levantar possibilidades admiti-se 

que, diante do público-alvo do Curso Técnico, a proposta de centrar o ensino e aprendizagem 

na cultura musical brasileira era coerente. Pois, também significava perceber que os alunos 

que chegavam ao curso possuíam uma vivência musical que possibilitaria o desenvolvimento 

de habilidades musicais, e que, possivelmente, esta vivência não estaria ligada à música 

erudita. Não se deseja ser determinista, entretanto, é perceptível que no Brasil poucos 

indivíduos possuem um contato mais direto e relevante com a música erudita, fora de uma 

formação musical escolar.  

Sendo assim, acredita-se que a idéia não era a admissão de alunos que possuíssem 

talento, e que este talento seria um dom inato. O teste de seleção funcionava como uma 

oportunidade de perceber o interesse por estudar música, de músicos que já atuavam como 

profissionais e de indivíduos possuidores de uma vivência musical, capazes de desenvolverem 

habilidades necessárias ao fazer/saber musical. Ou seja, como eram apenas 90 vagas por ano, 

esta seleção procurava eleger os alunos que tinham possibilidades de prosseguir na carreira.  

 

 

3.3.5 Dificuldades 

 

 

As dificuldades enfrentadas durante o Curso podem ser classificadas em quatro 

instâncias: a) em relação à SEC; b) em relação à condição financeira dos alunos; c) em 

relação ao corpo docente da Escola como um todo; d) em relação ao relacionamento dos 

professores do Departamento de Música. Esta última já foi discutida e apresentada no tópico 

referente ao currículo do curso.  
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Em relação à SEC, a primeira dificuldade foi a escolha da localização do Colégio. O 

colégio foi instalado em um prédio reformado de um antigo hospital de pronto socorro, 

situado no Canela, bairro nobre da cidade de Salvador. A este respeito, a professora Lydia 

afirma:  

 

Naquela ocasião era um orgulho do governo botar menino pobre num bairro chique, 
num bairro bom da cidade. Então, aqueles meninos, mesmo que eles estivessem vindo 
de Paripe, de Coutos, de não sei de onde, estavam vindo pro Canela! Um equívoco 
também, entendeu? Porque aqueles meninos deveriam estar nas escolas próximas aos 
seus lugares de origem. 

 

Outra questão levantada pela professora Lydia foi o modelo adotado:  

 

Eu acho que o modelo foi errado. A gente devia ter feito, e eu lutei por isso, mas não 
consegui, ao invés de fazer um curso acoplado com o científico, fazer o modelo que 
tem a Escola de Dança do Estado. Os meninos fazem o  2º grau onde eles quiserem, 
mas na Escola eles só têm dança. Então, se eles trabalharem a manhã inteira lá, será 
só com dança. Vão fazer no noturno ou de tarde o seu 2º grau, e era é isso que eu 
queria, mas não foi possível. A Secretaria de Educação tinha que fazer um curso 
profissionalizante, e o modelo dos cursos profissionalizantes era assim. Mas aquele 
de Dança também era profissionalizante. Eu não sei porque o nosso não podia ser. 
Então, foi feito assim, e foi a meu ver uma causa de insucesso. Porque veio muita 
gente, não sei se você se lembra, vocês tiveram muitos colegas que já tinham feito o 2º 
grau, estavam repetindo o 2º grau pela vontade de estudar música. Outros que eram 
casados, já com família, e com dificuldade de vir a esse curso, mas, vinham pela 
vontade de ter a profissão de músico. Começou-se com muita esperança, mas ai...  

 

Portanto, para a professora Lydia, a localização do colégio e o modelo do curso que, 

além de sobrecarregar os estudantes com muitas disciplinas os obrigava freqüentar dois turnos 

alguns dias da semana, favoreceram a evasão e, conseqüentemente inibiram um maior sucesso 

do Curso.  

Se a realidade financeira dos alunos dificultava a freqüência das aulas em dois turnos, 

não era diferente a situação em relação ao desenvolvimento no estudo de seu instrumento 

musical, pois: 

 

A maioria não tinha seu próprio instrumento, tinha que vir estudar na escola, e  os 
que trabalhavam, como é que faziam pra vir estudar na escola? O certo era levar o 
instrumento pra casa, e a gente começou a dar o instrumento pra levar pra casa. Era 
outro problema, porque teve uma vez, um menino que arrancaram o violão das costas 
dele tomando um ônibus, então não dava pra dar os instrumentos pra levar pra casa.  

 

Ainda em relação à SEC, não se pode deixar de mencionar a dificuldade em manter os 

recursos materiais disponibilizados, o professor 1 fala:  
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Manutenção era tudo que a gente teoricamente deveria ter e não tinha. Não só 
manutenção como também reposição de peças, encordoamento, palheta de clarineta e 
de saxofone que nunca tinha. R. doava as palhetas dele, eu me lembro dessa história, 
foi muito difícil.  

 

A professora Lydia também lembra seu esforço pessoal para manter o curso 

funcionando: “Eu ia fotocopiar partituras com meu carro, eu ia até o CAB10 pra manter aquilo 

funcionando. Depois Neuma11 conseguiu uma máquina de fazer fotocópia, a gente já podia 

fazer as partituras ali, foi muita coisa pra fazer meu Deus do céu, que batalha que foi aquilo!”. 

Além da ausência de uma integração entre as disciplinas propedêuticas e as disciplinas 

profissionalizantes (integração não prevista naquela base legal) o distanciamento entre os 

professores de música e o restante da equipe pedagógica tornava a convivência do Curso 

Técnico de Música na Escola muito difícil. A professora Lydia relata a posição dos 

professores generalistas de 1ª a 4ª série, e das disciplinas propedêuticas: 

 

Conviver naquela escola também não foi fácil. O fato do Curso de Música ter sido 
conjugado com o 2º grau, obrigava os professores de música a freqüentarem o AC, 
que era aquela reunião dos professores, uma vez por semana, para tratar dos 
problemas da Escola, das questões pedagógicas. E eu estive presente uma quantidade 
de vezes, se não todas as vezes, pra tentar mediar, e fazer com que os professores 
entendessem que a pedagogia musical é diferente, a metodologia é diferente, a 
matéria é diferente, o som é que é a matéria do ensino, toda a pedagogia é ligada ao 
som. É outra coisa, não é? Mas, eles não compreendiam e achavam simplesmente que 
os professores de música eram presunçosos, que tinha regalias, uma confusão. Além 
disso, também o espaço não era ideal. 

 

 
A estrutura física do Colégio também contribuiu para aumentar esta posição e o 

distanciamento em relação ao Curso Técnico de Música:  

 

Eles reclamavam, a Escola toda reclamava por causa do barulho dos estudos com os 
instrumentos, a aula de percussão, então, era um caos. Os professores diziam que não 
podiam dar aula e, com razão, os meninos ficavam se balançando, nas salas de aula 
querendo dançar quando se tocava percussão lá em cima. Então, não era possível 
manter os dois Cursos na mesma casa. A gente explicava isto, todo mundo entendia, 
mas não se resolvia a situação. Então, foi muito penoso aquilo ali. 

 

O resultado dessa situação também é relatado pela professora Lydia: 

 

                                                 
10 CAB – Centro Administrativo da Bahia, local onde funciona a sede do governo do Estado e suas secretarias. 
11 A professora Neuma Borges foi diretora do CEDMN de 1992 a 1998.  
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Quando a Escola foi se estabelecendo, os professores que não tinham uma educação 
da sensibilidade, começaram a tomar posição aberta e se defender. De um lado, tinha 
a Escola de Música e do outro eles. Era um fosso entre uma coisa e outra, e isto 
dificultou muito o desenvolvimento da Escola. 

 

Quando a professora Lydia fala sobre a “disputa” dos professores que não possuíam 

uma educação da sensibilidade, percebe-se que a falta de conhecimento sobre música por 

parte destes professores atrapalhou a possibilidade de diálogo entre os professores músicos e 

não-músicos. A carência de formação musical e artística dos professores, principalmente de 

pedagogia e normal superior e, conseqüentemente, a ausência de compreensão sobre a 

linguagem musical e seus procedimentos específicos no processo de ensino-aprendizagem 

têm sido um dos entraves para o desenvolvimento de projetos de educação musical 

consistentes nas escolas básicas.  

Certamente, as dificuldades apresentadas contribuíram com a evasão de alguns alunos 

e favoreceram “[...] a negação do acesso aos instrumentos que facultam a apropriação do 

saber.” (FRIGOTTO, 1993, p. 209). Para este autor, esta negação, aliada “a própria visão 

deformada de formação profissional, constituem-se numa disfuncionalidade necessária, uma 

‘improdutividade produtiva’. A escola é funcional pelo que nega, e subtrai” (FRIGOTTO, 

1993, p. 209).  

Na visão de Frigotto (1993), a improdutividade da escola a torna produtiva para o 

capital à medida que reproduz as relações capitalistas de produção, justificando a situação dos 

explorados, ao impedir o acesso ao saber elaborado, limitando dessa forma, a classe 

trabalhadora na sua luta contra o capital.  

Para Kuenzer (1997, p.22), a distribuição, realizada pela escola, do saber produzido 

socialmente, segundo as necessidades do capital, permite entender que “[...] a sua não 

democratização expressa pelo seu caráter seletivo e excludente não é uma disfunção, mas a 

sua própria forma de articulação com o capital”.  

 

 

3.3.6 Conquistas 

 

 

Apesar de todas as dificuldades que, como visto, não aconteceram apenas por ser um 

curso de música, mas pela “improdutividade produtiva” da escola pública, o Curso Técnico de 

Música obteve algumas conquistas. Para o professor 1, a primeira grande qualidade do Curso 
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de Música do CEDMN foi ser público. E sobre a importância do curso para a democratização 

da educação musical na Bahia ele afirma: 

 

Acho que foi e pode voltar a ser importante pra Bahia. Deveria ter pelo menos um 
curso em cada bairro da cidade, uma escola técnica, porque a gente sabe da 
dificuldade que é ter acesso à universidade. Então você ter acesso a um curso 
profissionalizante e de música eu acho genial. Sou totalmente villalobiano neste 
sentido. Penso que, mesmo que você não vá se profissionalizar, o fato de você ter 
música na sua formação já é um indicador de desenvolvimento de sensibilidade, de 
humanidade, de harmonia em todos os sentidos. Eu acho que teve importância sim, 
uma idéia pra ser proliferada. 

 

Para este professor, a importância do curso está ligada à qualidade da equipe 

pedagógica: “salvo algumas exceções, teve uma equipe de professores muito boa, 

conceituada, atuante e reconhecida no mercado de música”. 

Sobre isto, a professora Lydia afirma: “o que foi bom foi a qualidade dos professores, 

isso garantiu a vocês lá uma iniciação correta, uma iniciação inteligente, interessante”. 

Além do trabalho pedagógico e artístico realizado pelos professores, os alunos também 

tiveram oportunidade de participar de cursos e encontros com músicos do Brasil e do Exterior 

que visitavam a Escola. A professora Lydia lembra: 

 

Aconteceu muita coisa na Escola naquele tempo e eu tenho os filmes, porque dois 
álbuns desapareceram lá na Escola, teria que procurar no meu arquivo. Eu cheguei a 
fazer dois álbuns de documentação, tudo que acontecia, eu fotografava. Concerto com 
músicos do Exterior, cursos, muita coisa mesmo que aconteceu: entrevistas, 
conversas, bate-papos com pessoas interessantes. Houve aqui um curso com um 
músico dos Estados Unidos que fazia bocal, esteve na Escola, foi lá fazer uma 
palestra. Tudo que era interessante de música na cidade eu ou algum outro professor 
levava lá. O outro álbum documentava todos os eventos que aconteceram na Escola: 
visitas do Exército, da Banda de Música do Corpo de Bombeiro, a Banda de Música 
do Distrito Naval , tanta coisa interessante... 

 

Nesta fala, nota-se que a promoção destas atividades partiu de um esforço pessoal dos 

professores e não como uma atividade programada pela SEC.  

É interessante observar que quando se trata dos resultados positivos do Curso Técnico 

de Música, tanto o professor 1, como a professora Lydia referem-se ao fato do ingresso dos 

ex-alunos do CEDMN na Universidade, ela diz: 

 

Muitos de vocês foram pra Universidade, e foi a alegria da Universidade! Porque 
muitos professores da Escola de Música da Universidade me cumprimentaram várias 
vezes com alegria, dizendo que o curso deles tinha melhorado, porque tinham 



 55 

chegado alunos com alguma iniciação em música. Como é que se faz um curso 
superior de música, sem que os alunos tenham tido uma preparação, não é?   

 

Para o professor 1, o desempenho  dos alunos egressos na universidade é uma prova da 

qualidade do curso, e deve ser registrado: 

 

Acho super legal,  foge um ou pouco da sua tese, mas essa idéia dos que entraram pra 
universidade, de ter tido também o olhar da universidade dessa diferença que eram os 
alunos do Manoel Novaes. Então, isso dá uma sensação de que tava tudo certo, pelo 
menos a intenção, um pouco mais do que a intenção de ter feito mesmo uma coisa 
concreta com os alunos. Então, eu acho isso legal, eu acho que como eu te falei foi 
uma pena ter sofrido quebra de continuidade, aquele brake, não precisava ter 
passado por isso. Estaríamos com quantas turmas agora, dez, doze?    

 

O professor 2 afirma que antes de se inserir no corpo docente do CEDMN, conhecia o 

curso pelos alunos que ingressavam na EMUS/UFBA: “O curso pra o que ele se propunha na 

época, aparecia como um curso bom. As pessoas chegavam bem preparadas na Escola de 

Música da UFBA, os alunos que faziam vestibular. E em termos de fama, de conceito, a 

escola, informalmente, era bem conceituada”. 

Dos 79 alunos que concluíram o curso, 25 ingressaram na EMUS/UFBA, sendo 11 nos 

cursos de composição e regência, 6 no curso de licenciatura e 8 no curso de instrumento. 

Chama a nossa atenção nenhum aluno ter ingressado em canto, apesar de este ter sido uma das 

alternativas do Curso Técnico do CEDMN. Apesar da presença dos egressos na EMUS, 

aparentemente não ter tanta expressividade, cerca de 30% dos formandos, vários ex-alunos, 

que já possuíam 2º grau, ingressaram na Universidade antes de concluir o Curso Técnico de 

Música.  

Diante destes resultados, percebe-se que, mesmo com uma estrutura curricular 

fragmentada, e com todas as dificuldades enfrentadas, o curso conseguiu atingir um de seus 

objetivos: “proporcionar instrução musical suficiente para o ingresso em cursos de nível 

superior de música” (CERQUEIRA, 1992). Espera-se que por meio desta pesquisa seja 

possível compreender se o objetivo de habilitar os alunos para o exercício profissional 

também foi alcançado. Pois, como se tratava de um curso profissionalizante, este objetivo 

deveria ser ainda mais importante. 

Enfim, como foi destacado pelos professores entrevistados, a presença e o 

desempenho musical dos alunos egressos do curso técnico de música na EMUS/UFBA, 

funcionou na comunidade musical como um atestado do sucesso e da eficiência do curso. 

Contudo, não se pode deixar de lembrar que 80 alunos formados significam menos de 22% do 
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total de alunos que ingressaram no curso, cerca de 360 no total de quatro anos. Certamente 

para a SEC, e o próprio governo do Estado, este índice é muito mais importante do que o 

índice de quantos ingressaram na Universidade.   

Vale salientar, que a justificativa do Governo Federal para a extinção dos cursos 

técnicos, na reforma da Educação Profissional, foi justamente o desvio de sua função, pois, 

segundo Castro (2005, p. 156), 

 

(as) escolas federais estavam preparando técnicos que raríssimamente se 
tornavam técnicos. Eles vinham cada vez mais das classes média e alta, e 
não pensavam em nada além dos vestibulares para as melhores 
universidades, fossem os de direito, fossem os de medicina. Daí que as 
escolas acabavam perdendo a batalha da equidade. Os poucos alunos de 
origens mais modestas que conseguiam se matricular eram rapidamente 
convencidos de que buscar o ensino superior era a melhor opção depois de 
terem galgado tantos degraus na escola da instrução num país onde eram 
pouquíssimos os que atingiam aquele nível. Portanto, a indústria também 
saiu perdendo por não estar conseguindo o pessoal técnico de que precisava. 
 

Neste sentido, percebe-se que o rompimento entre os segmentos técnico e acadêmico 

das escolas técnicas foi a solução encontrada provavelmente pelo próprio Cláudio Castro, na 

época funcionário do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), agência que 

financiou o empréstimo para a reforma do ensino técnico. Uma solução que estava muito mais 

preocupada com os interesses do empresariado industrial, do que com a qualidade da 

educação no país. Pois, se assim o fosse, teria assumindo uma proposta de ampliação da oferta 

de cursos técnicos eficientes, capazes de oportunizar tanto a inserção de ex-alunos no 

mercado de trabalho como seu ingresso no ensino superior. 

Finalmente, nota-se que o Curso Técnico de Música do CEDMN estava de acordo com 

a Lei nº 5 692/71 e suas implicações, inclusive no perfil dos professores e em sua estrutura 

curricular, que poderia ter sido mais atualizada, se possuísse a contribuição de professores 

com maior especialização pedagógica. Segundo Penna (1995a, p. 132), “Esse ensino 

‘conservatorial’ dificilmente questiona suas práticas e os pressupostos destas, o que talvez 

seja conseqüência de seu relativo isolamento, que o protege de grande parte dos problemas e 

os processos de questionamento da educação brasileira.” 

Ou seja, assim como a formação musical de tendência tradicional dos professores 

dificultou a presença da cultura musical brasileira como centro do processo de ensino e 

aprendizagem, levando-os a reproduzir os modelos de sua própria formação, distanciou o 

projeto político-pedagógico do curso “dos problemas e os processos de questionamento da 
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educação brasileira”. Por outro lado, o sucesso do curso é apontado como conseqüência da 

capacidade musical e de atuação profissional dos professores. 

Durante os anos que o Curso funcionou, muitas foram às dificuldades enfrentadas que 

resultaram na evasão de alguns alunos, e na “negação” ao acesso de conhecimentos 

necessários para a formação musical e profissional. Conforme visto com Frigotto (1993), 

dificuldades, com estas, acabam por favorecer a “improdutividade produtiva” da escola, 

necessária ao capital. Desta forma, o que se compreende como disfunção da escola na 

realidade é sua função, e o que deveria fazer parte da função da escola, segundo a lógica de 

Castro é uma disfunção. Portanto, o que foi considerado pelos professores entrevistados como 

garantia do sucesso do CEDMN, foi uma disfunção que alcançou muitos cursos técnicos do 

Brasil. A inserção de técnicos na universidade, diga-se, em grande parte, por empenho e 

esforço pessoal da equipe pedagógica foi a “disfunção” e o “sucesso” do Curso Técnico de 

Música do CEDMN.   
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4 O CURSO TÉCNICO DE MUSICA DO CEDMN: DA LDB Nº 9 394/96 AOS DIAS     

    ATUAIS 

 

 

O Curso Técnico do Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes foi extinto em 1996, 

juntamente com o ensino profissionalizante de nível médio (2º grau) na Bahia. O governo, na 

época, apoiou-se no texto da nova LDB, ainda sem regulamentação e sem parecer do 

Conselho Estadual de Educação (CEE). A justificativa apontava uma parada geral para 

adequação à nova lei. Distintas posturas foram tomadas em outros estados do país.  

Portadora de uma ampla reforma no campo da educação profissional do Brasil, as 

disposições da LDB nº 9 394/96 traziam a concordância das agências internacionais, atendiam 

aos interesses dos países desenvolvidos e as exigências do Banco Mundial. 

Se, na década de 1960/1970, a educação profissional foi organizada para atender ao 

modelo taylorista – fordista, neste segundo período, de reformas neoliberais, buscou-se 

inspiração no toyotismo, com focos na flexibilização e no conceito de competências e 

qualificação trazidas para a educação via gestão empresarial. 

 

Em ambos os períodos, prevalece a busca pela produtividade guiada pelo 
princípio de racionalidade, que se traduz no empenho em se atingir o 
máximo de resultados com o mínimo de dispêndio. Para esse fim, o Estado, 
agindo em consonância com os interesses dominantes, transfere 
responsabilidades, sobretudo no que se refere ao financiamento dos serviços 
educativos, mas concentra em suas mãos as formas de avaliação 
institucional. Assim, também na educação, aperfeiçoam-se os mecanismos 
de controle, inserindo – a no processo mais geral de gerenciamento das 
crises do interesse da manutenção da ordem vigente. (SAVIANI, 2002, p. 
23). 

 

 Sendo assim, como a promessa do pleno emprego não se efetivou, a responsabilidade 

do Estado foi sendo transferida para o próprio indivíduo que deve definir suas próprias 

escolhas, gerir seus conhecimentos de forma a se tornar empregável e conseguir uma posição 

competitiva no mercado de trabalho. A partir de então, surge uma nova palavra de ordem, a 
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empregabilidade. Nesta, a escola é um lugar de integração ao mercado, todavia, não existem 

vagas para todos, nem todos poderão gozar desta integração. Gentili (2002, p.53-54) 

menciona uma neoteoria do capital humano a fundamentar este princípio: 

 

O apelo à empregabilidade e seu uso numa neoteoria do capital humano, 
cujo conteúdo tem se metamorfoseado com as novas condições da 
acumulação do capitalismo globalizado, permite entender melhor a crise da 
promessa integradora. Nesse sentido, a tese da empregabilidade recupera a 
concepção individualista da Teoria do Capital Humano, mas acaba com o 
nexo que se estabelecia entre o desenvolvimento do capital individual e o 
capital humano social: as possibilidades de inserção de uma indivíduo no 
mercado de trabalho dependem (potencialmente) da posse de um conjunto de 
saberes, competências e credenciais que o habilitam para a competição pelos 
empregos disponíveis (a educação é, de fato, um investimento em capital 
individual); só que o desenvolvimento econômico da sociedade não depende, 
hoje, de uma maior e melhor integração de todos à vida produtiva (a 
educação não é, em tal sentido, um investimento em capital humano social). 

 

 Desta forma, a lógica de integração de caráter coletivo torna-se uma lógica econômica 

privada. O indivíduo é um consumidor de conhecimentos, que devem ser adquiridos no 

mercado educacional, a depender de sua capacidade de adquirir estes conhecimentos, das 

competências e habilidades que ele possui, será capaz de disputar sucesso no mercado de 

trabalho. Este discurso desvaloriza o princípio do direito ao trabalho e valoriza uma 

competição individual nesta disputa.  

Cunha (2000), ao desenvolver um estudo sobre a reforma na educação em três países 

da América Latina, percebe profundas mudanças na educação intermediária, baseadas nos 

pressupostos do Banco Mundial e do FMI, e afirma que as reformas neste nível de ensino 

manifestaram-se em três tipos de medidas: a) adiamento do momento em que os alunos optam 

entre os cursos de formação propedêutica e profissional; b) na inclusão de conteúdos 

profissionalizantes no ensino propedêutico; c) na concessão de certificados, aos técnicos, que 

possibilitem prosseguimento de estudo. Segundo ele, uma tendência geral observada é a 

modularização dos cursos técnicos apresentada como um imperativo da flexibilização. No 

Brasil, estas medidas podem ser percebidas nos documentos oficiais, principalmente a LDB nº 

9 394/96 e o Decreto nº 2 208/97, as Diretrizes Curriculares e os Referenciais Curriculares 

para a Educação Profissional. 
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4.1 REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E  EXTINÇÃO DO CURSO TÉCNICO 

DE MÚSICA  

 

 

A LDB nº 9 394/96 foi sancionada em 20 de dezembro de 2006 e não regulamenta a 

Educação Profissional. O Capítulo III, destinado a esta modalidade de ensino, apresenta um 

texto muito vago, destacando apenas, a possibilidade de acesso a esta modalidade para aluno 

matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, ou seja, nos níveis 

aceitáveis de ensino da educação básica, já que a educação infantil destina-se a crianças de 0 a 

6 anos;  as possibilidades de desenvolvimento deste ensino: a) em articulação com o ensino 

regular, b) por educação continuado ou c) no ambiente do trabalho e cita a possibilidade de 

certificação de conhecimentos adquiridos previamente, inclusive no trabalho. 

Apesar da LDB nº 9 394/96 ainda não ter sido regulamentada, na Bahia, desde o final 

do ano letivo de 1996, as matrículas da rede estadual de ensino para os cursos de nível técnico 

foram suspensas. O documento que determinou esta extinção foi procurado em várias 

instâncias, mas, infelizmente, não foi encontrado. A ausência desse documento não permitiu 

saber quem determinou a extinção dos cursos técnicos, contudo, não se pode negar que foi 

uma irregularidade, que prejudicou todo o ensino profissionalizante do estado, e o fez sem um 

parecer do CEE, que só viria a sair, por meio da Resolução nº 127/97 de dezembro de 1997 e 

não falava em extinção dos cursos. 

Provavelmente esta determinação estava baseada no Projeto de Lei nº 1 603/96, que 

depois se transformaria no Decreto nº 2 208/97. Para Martins (2000, p.79-80), a ausência de 

um texto claro e preciso na LDB talvez tenha sido proposital “pensando-se na aprovação do 

Projeto de Lei 1.603/96 que tramitava juntamente com essa LDB”.  

Kuenzer (2001) resume a concepção da educação profissional deste projeto de lei, 

destacando alguns pontos como: o tratamento ao mesmo tempo de todas as modalidades e 

todos os níveis; a confusa introdução do conceito de competência e qualidade, chamando ao 

MEC/SEMTEC atribuições que não são suas e descomprometendo-se com o que é seu 

objetivo; a reposição da dualidade estrutural, desvalorizando a educação básica; suposta 

ruptura entre o acadêmico e o tecnológico; a colocação da educação profissional como 

alternativa à educação básica, como forma de enfrentamento do fracasso escolar.  

Durante o período que este projeto de lei tramitava, emendas foram apresentadas e 

outros projetos de lei foram elaborados, iniciativas resultantes da manifestação de setores 

educacionais organizados e de seus representantes no Congresso Nacional. Todavia, depois de 
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aprovada a LDB, criou-se a possibilidade legal de regulamentar o ensino profissional por 

decreto e não por projeto de lei, já que no inciso 1º do Art. 8 diz: “Caberá à União a 

coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 

exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais.” (BRASIL, 1996).  

Assim como na Lei nº 9 131/95 que em seu Art. 6 diz: “O Ministério da Educação e do 

Desporto exercer as atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-

lhe formular a avaliar a política nacional de educação [...].” (BRASIL, 1995). Desta forma, 

cabe ao MEC, ou seja, ao governo e não ao Conselho Nacional de Educação a incumbência de 

regulamentar a educação profissional, o que aconteceu com o Decreto nº 2 208/97. 

Para Martins (2000, p.80-81), 

 

Se a forma de apresentação da regulamentação do ensino profissional foi 
autoritária, o conteúdo do Decreto 2.208/97 não poderia ser dissonante. 
Aliás, seu conteúdo, mormente as partes mais polêmicas, já era por todos 
conhecido: ele era profundamente semelhante ao PL 1.603/96, tão 
insistentemente defendido pelos governistas e atacado pelos que procuravam 
resistir às pressões internacionais. Essa similaridade vai além das intenções 
fundamentais, já que seu conteúdo copia os principais artigos e incisos do 
projeto de lei então retirado, uma vez que estava correndo o risco de ser 
alterado pela luta travada pelos setores progressistas. 
 

O Artigo 1º deste decreto apresenta os objetivos da educação profissional e o Artigo 3º 

seus níveis: básico, técnico e tecnológico. O Artigo 2º reafirma o desenvolvimento da 

educação profissional em articulação com o ensino regular, num texto muito parecido com o 

do Artigo 40º da LDB nº 9.394/96. O Artigo 5º define que a educação de nível técnico terá 

organização curricular própria e independente do ensino médio. Estes dois artigos 

estabelecem uma desvinculação da formação de ênfase propedêutica e da profissionalização, 

o que mostra uma incoerência em relação a realidade atual do processo produtivo, já que hoje 

se exige um trabalhador que tenha uma educação não apenas fundada no fazer, mas também 

no saber. Apesar de parecer contraditório já que este decreto foi elaborado de acordo com os 

ditames da “nova ordem mundial” não é, pois, como afirma Martins (2000, p.84):  

 

[...] essa regulamentação do ensino profissional está em sintonia com a 
“nova ordem” mundial, porque coloca o Brasil enquanto mais um dos muitos 
submissos às exigências dos países capitalistas centrais, mas é anacrônica, 
uma vez que limita nosso sistema de ensino profissional a lógicas produtivas 
ultrapassadas. Melhor dizendo: enquanto o desenvolvimento das forças 
produtivas tem exigido um trabalhador com formação ampla, o ajuste (ou 
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seria desajuste?) do processo de ensino-aprendizagem no Brasil caminha no 
sentido inverso. 
 

Outro ponto a ser destacado neste decreto é o Artigo 8º, que diz que as disciplinas 

poderão ser agrupadas em forma de módulos. Essa organização configura-se de forma 

confusa, agravando o anacronismo da atual regulamentação do ensino profissional e 

fragmentando-o. Aparentemente, essa fragmentação é uma proposta para suprir a necessidade 

de um público que, para retornar ao mercado, necessita de um treinamento de emergência, 

constituindo uma iniciativa de setores onde o desemprego chega à medida que o 

desenvolvimento de novas tecnologias exige um trabalhador mais preparado.   

Além dos pontos enfatizados, ainda podem ser citados: a possibilidade de repasse do 

recurso do erário para instituições privadas, presente no Artigo 4º; o rebaixamento da 

excelência das escolas técnicas federais; a intenção de um filtro para o ensino superior, 

chegando a este, apenas pessoas mais abastadas, já que o trabalhador, por receber uma 

formação que não lhe possibilita captar as transformações em curso, terá que estar sempre 

preocupado e requalificar-se para garantir uma condição mínima de empregabilidade; 

reprodução da dualidade existente na sociedade, pois a elite econômica poderá ingressar na 

universidade mais cedo e ocupar as atividades intelectuais, enquanto que o trabalhador 

egresso do ensino médio tem o curso técnico como alternativa ao ensino superior, e a 

ocupação de atividades instrumentais; a protelação para o ingresso no mercado de trabalho, 

sendo que o aluno do curso técnico geralmente é de baixa renda, não podendo passar o dia 

inteiro na escola, para fazer o curso técnico concomitantemente sem trabalhar, por outro lado, 

certamente terá dificuldade de cursar seis anos de formação seqüencial para somente depois se 

inserir no mundo do trabalho.  

Partindo das considerações realizadas, é possível concordar com a citação de Martins 

(2000, p.91) que: 

 

A intenção da educação profissional expressa no Decreto 2.208/97, portanto, 
não é a de produção de conhecimento, mas de sua simples aplicação, 
abdicando das principais forças produtivas desse final de milênio, quais 
sejam a ciência e a tecnologia. Desta feita, a implementação do governo 
federal em outras áreas educacionais, bem como em outros campos de ação, 
implica um ataque à autodeterminação do povo brasileiro. 

 

 Somente a partir deste decreto, que em dezembro de 1997, por meio da Resolução nº 

127/97, o CEE fixa normas preliminares visando à adaptação da legislação do Sistema 

Estadual de Ensino às disposições da nova LDB. Isso significa que, durante todo o ano de 
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1997, a rede Estadual de Ensino da Bahia, no que se refere à extinção de novas matrículas na 

Educação Profissional funcionou irregularmente. 

 O Art. 22º desta Resolução trata da educação profissional e em seu inciso 2º afirma 

que: “A partir do ao letivo de 1998, a matrícula inicial nos cursos de educação profissional a 

nível técnico, destinados ao oferecimento de habilitação profissional, só será permitida a 

alunos que estejam matriculados no ensino médio de formação geral ou que já o tenham 

concluído” (BAHIA..., 1997). O outro inciso que trata das matriculas é o 6º: “Aos alunos 

matriculados no ensino médio, de formação geral ou profissionalizante, até 1997, e que 

venham a concluir seus estudos até o ano 2000, será assegurado o direito de terminar o curso 

na modalidade em que foi iniciado” (BAHIA..., 1997). 

Ao considerar que o CEE estava ciente da extinção dos cursos técnicos da rede 

estadual, compreender-se que esta matrícula refere-se a cursos oferecidos em outras 

instituições. Todavia, o que parece é que a determinação de suspensão de matrículas no 

ensino técnico foi arbitrária, sem a aprovação do CEE. Estes incisos deixam claro que 

somente a partir de 1998 mudanças deveriam acontecer na matrícula, ou seja, depois desta 

resolução entrar em vigor.  

Com a suspensão das matrículas em 1997, o CEDMN ainda possuía turmas no 2º, 3º e 

4º anos do curso técnico, estas turmas prosseguiram assim como recomendado no inciso 6º da 

Resolução nº 127/97. É interessante observar as opiniões do professor 2, que começou a atuar 

no CEDMN, no segundo semestre de 1998, sobre como foi o funcionamento do curso neste 

período: 

 

A escola estava funcionado como se nada tivesse acontecido, é como se o técnico de 
música tivesse funcionado. Aquela conjuntura de não ter uma legislação apoiando 
mais, de ter havido uma portaria que acabou com o ingresso no curso técnico, isso 
tudo era uma questão de detalhe. Estavam esperando que as coisas voltassem a 
funcionar no mês seguinte. A expectativa de todo mundo era que estavam passando 
uma breve chuva de verão que daqui a pouco a escola ia tá de novo funcionado em 
pleno vapor, como ela foi planejada originalmente. A expectativa era essa, as pessoas 
tinham plena convicção que estavam fazendo o curso técnico ainda. A minha 
avaliação na época que estava chegando de fora é que a ficha não tinha caído ainda. 

 

Para este professor, seus colegas começaram a entender que o curso tinha acabando 

principalmente quando a última turma saiu. Outro fator que, tanto ele como o professor 1, 

destacam como preponderante na percepção do fim do Curso Técnico foi a mudança de 

direção. O professor 1 afirma: “a saída dela, pra mim, foi mais uma idéia de: Ôpa, agora virou 

o barco.”  



 64 

O professor 1 relata como foi a reação do grupo, quando entenderam que o curso ia 

acabar: “Foi bem assim de terror, isso significa que vai acabar o curso e que mais cedo, ou 

mais tarde todo mundo, professores e alunos vão ficar à deriva, o que de fato aconteceu”. Já 

para o professor 2: “Alguns se desestimularam, deixaram até de freqüentar a escola. Houve 

um desestímulo, uma certa decepção, que só foi vindo com o tempo, paulatinamente, a ficha 

foi caindo bem devargazinho.” 

Em 1999, aconteceu a formatura da última turma do Curso Técnico. Os professores 

começaram a completar suas cargas horárias com aulas tutoriais de instrumento, em modelo 

de oficinas, desde que não houve mais novas turmas. Neste período, segundo o professor 2 os 

professores ainda estavam estimulados: “Estavam, estavam sim. Porque ainda estavam 

complementando as disciplinas do curso, e estavam fazendo os recitais de conclusão de curso. 

Tinha uma parte do trem que estava caminhando ainda, o último vagão tava passando.” 

Cecília, que foi da última turma, também fala sobre a postura dos professores: 

“continuaram dispostos com a gente e tal. Eu acho que eles tinham até esperança de que 

realmente fosse continuar”. 

A partir de 2000, o Departamento de Música do CEDMN passou a funcionar 

oferecendo apenas a modalidade de Oficinas, exclusivas para os alunos do Colégio que, com a 

mudança da legislação, limitou-se a atender ao ensino médio. Apesar das tentativas do corpo 

docente do Departamento de Música para inserir alunos de outras escolas públicas, a direção 

da escola não aceitou. O que resultou no ingresso apenas de alunos do ensino médio do 

Colégio, o que de certa forma limitou o alcance das oficinas e reduziu o número de alunos 

com condições e disposição para a profissionalização.  

Nas oficinas, os alunos matriculavam-se em aulas tutoriais de instrumento musical, e 

também tinham acesso a aulas de teoria musical e canto coral.  Segundo o professor 2, os 

professores de aulas de instrumento tentaram exigir dos alunos a presença em teoria musical, 

entretanto, a participação nas três disciplinas oferecidas, nem sempre acontecia, uma vez que 

não estavam articuladas em um currículo. Segundo o professor 2, o modelo de oficinas 

adotado pelo Departamento de Música do CEDMN  nunca foi o modelo que a Secretária de 

Educação do Estado entende como oficinas. Ele explica que 

 

[...] os projetos de oficina em artes da Secretaria da Educação têm um caráter 
eventual, episódico, não há uma continuidade. De um modo geral, nenhuma ligação 
com o mundo do trabalho, é mais uma experiência lúdica com a arte. Deve haver 
exceções em outras linguagens, mas a idéia que se passa, uma oficina, um evento, e ai 
no outro semestre, no outro ano, um outro evento, uma outra coisa, uma outra turma, 
uma outra idéia que se renova a cada ano como proposta. 
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Segundo ele, as oficinas do CEDMN “eram uma continuação da educação 

profissional. Continuação no espírito, na idéia, que era a idéia de formação para o trabalho”.  

Ou seja, apesar de não existir mais o curso técnico e os alunos cursarem o ensino médio, os 

professores continuavam a preparar instrumentistas, como afirma o professor 2: “aquilo que 

todos os professores já faziam antes na educação profissional, no ensino profissionalizante 

como era chamado na época, eles continuaram fazendo nas oficinas. Ou seja, pegar o aluno e 

preparar pra tocar.”  

A visão de Cecília é parecida com a do professor 2, ela afirma que em visitas ao 

Colégio, depois da extinção do cursos, sentiu que os professores ainda possuíam: “aquela 

vontade de voltar. Até a forma que eles dão aula hoje pra aquelas pessoas eu vejo a mesma 

qualidade, com todos os professores.” 

Durante este período, aconteceram tentativas de re-ativação do curso técnico. A 

professora Lydia Hortélio relata que quando soube da extinção do curso foi até o CAB, para 

reclamar: 

 

Eu mesma fui à Secretaria da Educação do Estado, quando já não estava mais lá, mas 
fui lá no CAB falar com a diretora do Departamento de Ensino. Perguntei a ela por 
que o curso tinha sido dissolvido e ela disse: “Olha minha senhora, na verdade não é 
nada da Secretaria da Educação, é uma decisão do Ministério da Educação, que 
desativou todo curso de nível médio no país inteiro”. Eu fiz: “Por que? É justamente 
o que o país mais precisa, é nível médio. Não é preciso ir todo mundo para a 
Universidade. E quem faz as outras tarefas? Muita gente vai ser feliz em fazer muito 
bem o que ele faz com o preparo do nível médio. E se ele quiser, ele vai pra 
Universidade depois. Assim você já atende a dois objetivos, dá uma profissão e 
possibilita a entrada na Universidade. “Ah, mas foi desativado porque os alunos que 
saíam do nível médio, em todo o Brasil, tinham tão pouco preparo que  eles não 
conseguiam trabalho em lugar nenhum.” “Bom, então tinham que melhorar os 
cursos, mas não desativar.  

 

Nesta fala, pode-se destacar a justificativa da Secretaria, que a desativação dos cursos 

técnicos foi uma resolução do Ministério da Educação, portanto, de cunho Nacional. Como já 

foi visto anteriormente, essa justificativa até poderia ser procedente se, ao invés de 

desativados, os cursos técnicos passassem por uma reforma baseada na legislação nacional e 

na Resolução nº 127/97 do CEE. 

Os dois professores também mencionam reuniões e a elaboração de um documento, 

como uma das tentativas de re-ativação. Contudo, na visão do professor 1, este documento 

era: “uma coisa mais simbólica, sabia que não ia ter muita volta, a menos que fosse um 

movimento, uma mobilização da população.” 
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Outro fato que aconteceu nesta reforma foi a própria situação dos professores do 

Departamento de Música. A este respeito, Lydia Hortélio destaca a importância do concurso: 

“Por sorte os professores tinham concurso, então eles não puderam botar ninguém pra fora. 

Quiseram remanejá-los para a Pracatum, pra não sei pra onde, e não conseguiram. Mas quem 

se entendia naquela missão ali, ficou”. 

Na realidade, estes professores ficaram numa situação irregular, pois, há informações 

de que todos os outros núcleos de professores, salvo o de um curso agrotécnico em Juazeiro, 

foram dissolvidos e dispersados. Nesta reforma da educação, os professores das disciplinas 

profissionalizantes deveriam escolher: ou pediam demissão, ou eram remanejados para outras 

secretárias, para trabalhar como técnicos, ou assumiam disciplinas propedêuticas. Dessa 

forma, os professores do Curso Técnico de Música deveriam assumir a disciplina Educação 

Artística12, em diferentes escolas, pois não era possível permanecer cerca 15 professores 

numa mesma escola, todos da mesma linguagem artística.  

Até hoje não se sabe o porquê do núcleo do CEDMN permanecer coeso. O professor 2 

apresenta algumas possibilidades: questões políticas, já que a escola foi inaugurada como 

escola modelo, e eles poderiam estudar como reaver o curso depois; medo da reação da 

sociedade, e da própria classe artística, diante do prestígio que a escola adquiriu no tempo em 

que  o curso técnico funcionou e da imagem que a Bahia tem como pólo de artistas no cenário 

nacional; receio da reação dos professores que em todas as tentativas de desarticulação se 

uniam. 

É interessante observar a fala do professor 2 a respeito desta união e da luta dos 

professores em permanecer no CEDMN: 

 

Quando eu entrei já existia, depois eu me incorporei a esse grupo e também fui lutar 
por essa manutenção. Estava sempre lutando com unhas e dentes contra qualquer tipo 
de ameaça daquele patrimônio físico. A gente sabe que a escola tem pianos, 
instrumentos e tudo isso, então com qualquer tipo de dissolução esse patrimônio seria 
desgarrado, bem com os próprios recursos humanos, representado pelos professores 
também. Eles não se sentiam à vontade pra assumir cadeiras de música em ensino 
regular. Eles eram bacharéis, mas já tinham estabilidade suficiente se quisessem 
atuar como educadores artísticos. Mas eles recusaram terminantemente, pelo que eu 
conheço deles, a maioria pediria demissão, diante de qualquer tentativa de colocação 
deles em sala de aula regular. Fizeram o concurso específico para o curso 
profissionalizante e eles não admitiriam, como muito professores de outras áreas 
técnicas admitiram, a possibilidade de ir para a sala de aula de formação geral, pelo 
menos a grande maioria.  

 

                                                 
12 Esta disciplina já não existia nos moldes antigos. A nomenclatura permanece na rede pública do Estado, 
contudo, nos moldes da LDB nº 9 394/96.  
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Portanto, no afinco de manter o patrimônio físico e os recursos humanos no Colégio, 

os professores não aceitaram nenhum remanejamento negociado, como se verá no tópico a 

seguir.  

 

 

4.2 PROPOSTA DE REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DA 

BAHIA 

 

 

Em 21 de maio de 2001, o CEE fixou normas complementares para implementação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico no Sistema 

Estadual de Ensino, através da Resolução nº 15/2001. Esta resolução reafirma alguns aspectos 

da LDB, do Decreto nº 2 208, e das Diretrizes Curriculares Nacionais. Chama a atenção para 

os Referenciais Curriculares Nacionais como um dos subsídios que devem ser utilizados na 

organização e planejamento de cursos. Também define normas para a prática do estágio 

supervisionado e sobre a habilitação necessária para a docência nesta modalidade de ensino.  

Além disso, é importante mencionar que mais da metade dos artigos desta resolução 

trata a respeito do credenciamento de instituições de Educação Profissional de Nível Técnico: 

a autorização de seus cursos, a apreciação de seus projetos pedagógicos, e a aprovação de seus 

planos de curso.  O Art. 18 (BAHIA, 2001) designa as instâncias responsáveis, da seguinte 

forma: o Conselho Estadual de Educação, para instituições de ensino particulares e 

instituições municipais de ensino; e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, para as 

instituições de ensino da rede pública estadual. 

 Apesar de este artigo dar entender que as escolas da rede estadual poderiam 

implementar cursos de educação profissional de nível técnico, nas modalidades previstas, isso 

não ocorre e não está previsto no programa de reforma elaborado pela Secretaria de Educação. 

O programa de reforma (BAHIA, 2004b) descreve as ações desenvolvidas pela SEC: 

extinção gradativa dos cursos profissionalizantes; avaliação dos cursos profissionalizantes, de 

acordo com a Lei nº 5 692/71; estudo das tendências econômicas por região; construção do 

Plano Estadual de Educação Profissional (PEP); definição dos Centros a serem construídos; 

adaptação das escolas agrotécnicas à nova educação profissional; capacitação da equipe do 

órgão gestor central e regional.  

Este programa, disponível no site oficial da SEC até o ano de 2004, se apresenta como 

coerente com a legislação nacional e às propostas do Programa de Expansão da Educação 
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Profissional (PROEP). Mencionado, inclusive, que os recursos advindos deste programa 

estariam sendo aplicados “para dotar os Centros de Educação Profissional, em infra-estrutura, 

equipamento e pessoal capacitado para adequar e atualizar currículos” (BAHIA..., 2004).   

Ao PEP era destinado definir políticas e diretrizes da Educação Profissional do Estado 

da Bahia, estas políticas tinham o objetivo de desenvolver a educação profissional na rede 

pública, ampliando a oferta de matrículas. Também deveriam priorizar ações de 

fortalecimento do órgão gestor, a criar um Fórum Interinstitucional de Educação Profissional 

e implantar 11 Centros de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB).  

Segundo este programa de reforma, os Centros de Educação Tecnológica do Estado da 

Bahia (CETEB) funcionariam como “catalisadores e impulsionadores das vocações regionais, 

formadores de profissionais com competências e habilidades para lidar com a economia 

regional” (BAHIA...,2004). Visto como uma “escola de qualidade”, os CETEB deveriam 

promover formação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico. Além do ensino, ele 

também deveriam desenvolver outras funções: assistência técnica, assessoria técnica e 

tecnológica e certificação profissional.  

Neste programa de reforma, a SEC adotou a modelo da Organização Social como 

modelo de gestão, de acordo com o programa, com o objetivo de “assegurar a otimização do 

padrão de qualidade, realização de serviços, estabelecimento de parcerias, dentro do princípio 

de uma gestão moderna, eficiente, flexível, e autônoma” (BAHIA..., 2004).   

A Organização Social é uma qualificação dada às entidades privadas sem fins 

lucrativos (associações, fundações ou sociedades civis), que exercem atividades de interesse 

público. Esse título permite que a organização receba recursos orçamentários e administre 

serviços, instalações e equipamentos do poder público, após ser firmado um Contrato de 

Gestão, neste caso com o governo estadual. 

Os princípios filosóficos e pedagógicos deste Programa são os princípios das 

Diretrizes Curriculares Nacionais: Os filosóficos - estética da sensibilidade, política da 

igualdade e ética da identidade, e os pedagógicos - competências para a laboralidade, 

flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização, identidade dos perfis profissionais, 

atualização permanente dos cursos e currículos, autonomia da escola. Vale salientar que 

suprimem o princípio de independência e articulação com o ensino médio, que era o eixo 

crítico e central do Decreto nº 2 208/97.  

Para Ramos (2002), os princípios axiológicos defendidos tanto nas Diretrizes do 

Ensino Médio, como nos Referênciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 

Nível Técnico, são coerentes com a orientação da Unesco, que apresenta “quatro pilares da 



 69 

educação” do próximo milênio: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. A respeito da estética da sensibilidade ela afirma: 

 

A estética da sensibilidade, campo propício ao aprender a conhecer (ênfase a 
ser dada na educação básica) e ao aprender a fazer (ênfase apropriada à 
educação profissional), permitiria estimular a criatividade, o espírito 
inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, o gosto pelo belo e 
pelo fazer bem feito, facilitando a constituição de identidades capazes de 
suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente. 
(RAMOS, 2002, p. 131).  

 

Nos RCN13 a estética da sensibilidade é apresentada como diretamente relacionada 

com os conceitos de qualidade e respeito ao cliente, e está ligada à criatividade, beleza, 

ousadia. Ela também é identificada por aspectos decorrentes de políticas governamentais 

como: políticas de gestão de trabalho, gestão de recursos naturais, expansão de atividades de 

comércio e serviços, entre outras. O documento menciona que os currículos inspirados neste 

valor contribuem para os alunos perceberem, na realização de seu trabalho, uma forma 

concreta de cidadania e ainda classifica o aluno como um cliente exigente. Ou seja, a 

cidadania, os direitos e deveres sociais são reduzidos a questões mercadológicas. 

Em relação à política da igualdade, o referido documento a expõe como seu principal 

eixo o direito de todos à educação para o trabalho. Também é afirmado que este valor deverá 

“constituir uma relação de valor do próprio trabalho e do trabalho dos outros, conhecendo e 

reconhecendo sua importância para o bem comum e qualidade de vida” (BRASIL..., 2000c, p. 

93). Ainda neste documento podem ser destacados mais três aspectos referentes a este valor: a 

superação de preconceitos na construção de uma nova forma de valorizar o trabalho; a 

competição do mercado de trabalho balizada por valores de mérito, competência e qualidade; 

e o incentivo em situações de trabalho em grupo. Ramos (2002, p.131) afirma que  

 

A política da igualdade, plano do aprender a conviver, teria como ponto de 
partida o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e 
deveres da cidadania, sendo expressa por condutas de participação e 
solidariedade, respeito e senso de responsabilidade pelo outro e pelo público. 
 

Vale salientar ainda que esta solidariedade não é constituída pelos interesses coletivos, 

mas é um outro tipo de solidariedade: “[...] aquela que apela em favor do aumento da 

qualidade e da produtividade e é somente dentro desses marcos que ela reestabelece o coletivo 

                                                 
13 RCN - Referênciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico. 
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e revaloriza os processos grupais de trabalho e as trocas intersubjetivas” (MACHADO, 1998, 

p.84). 

A ética da identidade é apresentada como o “[...] coroamento de um processo de 

permanente prática de valores ao longo do desenvolvimento do projeto da escola técnica de 

nível médio” (BRASIL..., 2000c, p. 94). Este valor refere-se à autonomia do trabalhador para 

gerenciar sua vida profissional. Segundo Ramos (2002, p. 132), 

 

Por fim, a ética da identidade é o princípio do aprender a ser pelo 
reconhecimento da identidade própria e reconhecimento do outro. A 
educação com base na ética da identidade teria como fim a autonomia, isto é, 
a construção de identidade autônoma, como condição indispensável para a 
realização de um projeto próprio de vida. Assim, seria possível formar 
pessoas solidárias e responsáveis por serem autônomas. A autonomia 
precisaria estar ancorada em competências intelectuais que dêem acesso a 
significados sobre o mundo físico e social, possibilitando sustentar a análise, 
a prospecção e a solução de problemas, associadas à capacidade de tomar 
decisões, à adaptabilidade a situações novas, à arte de dar sentido a um 
mundo em mutação. 
 

Ser autônomo, portanto, é ser competente, que significa muito mais que possuir um 

saber/fazer, um diploma, ou um título, é ser também flexível e ser polivalente e é estar 

atualizado com as necessidades e demandas do mercado de trabalho e não, necessáriamente, 

com o mundo do trabalho. Estas qualidades referem-se aos princípios específicos das 

Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico: competência para a 

laborabilidade; flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; identidade dos perfis 

profissionais, atualização permanente dos cursos e currículos. 

O volume dos RCN analisado apresenta o seguinte conceito para competência 

profissional: “[...] capacidade de articular, mobilizar e colocar em ações, valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho” (BRASIL..., 2000c, p. 96). O desenvolvimento dessas 

competências deve proporcionar condições de laborabilidade e, nesta perspectiva, articular os 

saberes (saber, saber fazer, saber ser e saber conviver) inerentes ao mundo do trabalho.  

Segundo este documento, os currículos de educação profissional deverão ser dirigidos para 

competências requeridas pelo contexto de determinada área profissional e para tanto serão 

compostos essencialmente, “[...] de um eixo de projetos, problemas e/ou desafios 

significativos do contexto produtivo da área, envolvendo situações simuladas ou, sempre que 

possível e preferencialmente, reais” (BRASIL..., 2000c, p. 31).  
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Esse currículo deve ser flexível em vários aspectos: na oferta dos cursos, organização 

de conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos, atividades nucleadoras, projetos, 

metodologias e gestão dos currículos, pois a flexibilidade é um princípio que rege sua 

construção. Interessa salientar, também, que esta flexibilidade está ligada ao próprio percurso 

do aluno, que poderá percorrer um itinerário autônomo, aproveitando estudos de disciplinas 

ou módulos cursados em habilitação específica, para a obtenção de habilitação diversa, ou 

cursar módulos em diferentes instituições credenciadas, desde que o prazo entre primeiro e o 

último módulo não exceda a cinco anos. Este tipo de flexibilização por meio da 

modularização na realidade acaba gerando uma fragmentação na formação do trabalhador, 

impedindo-o de compreender o processo. A esse respeito, Martins (2000, p.85) afirma:  

 

A modularização somente garante o treinamento, de viés puramente 
instrumental, segundo uma das muitas situações que se alteram dia a dia com 
as novas tecnologias, impedindo ao profissional adaptar-se criativamente 
ante novos modelos e padrões cambiantes do modo e produção atual. 

 

O currículo deverá ser orientado pelo perfil profissional de conclusão da habilitação. 

Este perfil deve ser definido por três classes de competências: a) competências básicas, 

desenvolvidas na Educação Básica; b) competências profissionais gerais do técnico, 

estabelecida segundo a área, para exercício de várias atividades na área; c) competências 

específicas da habilitação profissional. Segundo os RCN, as competências básicas 

requisitadas pela Educação Profissional deverão ser verificadas e se necessário recuperadas 

em etapas ou módulos de entrada ou de nivelamento. As competências profissionais gerais do 

técnico, de acordo com o próprio documento, supõem polivalência profissional que se entende 

como: “[...] o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam 

superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para transitar para 

outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins” (BRASIL..., 

2000c, p. 98). Para Kuenzer (2002b, p. 86), 

 

Por polivalência entende-se a ampliação da capacidade do trabalhador para 
aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa dessa 
capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento 
científico-tecnológico o trabalhador passa a desempenhar diferentes tarefas 
usando distintos conhecimentos, sem que isso signifique superar o caráter de 
parcialidade e fragmentação dessas práticas ou compreender a totalidade. A 
esse comportamento no trabalho corresponde a interdisciplinaridade na 
construção do conhecimento, que nada mais é do que a inter-relação entre 
conteúdos fragmentados, sem superar os limites da divisão e da organização 
segundo os princípios da lógica formal. Ou seja, a uma “juntada” de partes 
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sem que signifique uma nova totalidade, ou mesmo o conhecimento da 
totalidade com sua rica teia de inter-relações; ou, ainda uma racionalização 
formalista com fins instrumentais e pragmáticos calcada no princípio 
positivista da soma das partes. É suficiente usar os conhecimentos empíricos 
disponíveis sem apropriar-se da ciência, que permanece como algo exterior e 
estranho. 
 

A idéia, portanto, não é oferecer ao trabalhador uma formação que contemple o 

processo, uma formação emancipatória e sim desenvolver competências gerais que favoreçam 

a permanência do trabalhador no mercado de trabalho, mesmo que sua habilitação específica 

não esteja sendo requisitada por este no momento, ou seja, um trabalhador mais flexível, mais 

adaptável às mudanças. 

Outro princípio que deve nortear os currículos é sua atualização permanente, 

responsabilidade da unidade escolar que deverá estar atenta às novas demandas e situações do 

mercado. Sobre isso, Moraes (2001, p.25) afirma:  

 

 Adaptação das grades curriculares às mudanças no conteúdo do trabalho 
onde as profissões podem desaparecer e se transformar, tem um pressuposto: 
o trabalhador terá que se reciclar permanentemente. Em outras palavras: o 
novo modelo incorre no risco da excessiva fragmentação dos cursos 
modulares da formação básica, qualificação e, mesmo ao técnico/pós-médio. 
 

Dessa forma, o que se percebe é novamente o dualismo estrutural onde os 

trabalhadores deverão sempre estar se qualificando e completando sua formação para 

continuar mantendo seus postos de trabalhos, e cada vez mais distantes do nível superior, 

reservado para poucos.  

O último princípio é a autonomia escolar que estabelece a elaboração, execução e 

avaliação do projeto pedagógico através de um processo democrático. Contudo, vale salientar 

que, além de necessitar do aval das Secretárias Municipais e Estaduais para a execução desses 

projetos, os próprios gestores da escola, em grande parte do país, ainda não são escolhidos 

democraticamente.  

Enfim, a partir dos princípios das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional 

e dos esclarecimentos presentes no volume de introdução dos RCN para a Educação 

Profissional, é possível compreender que a Teoria de Competência deve reger a construção 

dos currículos de nível técnico, assim como das demais modalidades de ensino. Em relação à 

mudança de enfoque da pedagogia taylorista-fordista para a pedagogia toyotista Kuenzer 

(2002a, p80) afirma que  
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No âmbito da pedagogia toyotista, as capacidades mudam e são chamadas de 
“competências”. Ao invés de habilidades psicofísicas, fala-se em 
desenvolvimento de competências cognitivas complexas, mas sempre com o 
objetivo de atender às exigências do processo de valorização do capital. 

Sendo assim, o objetivo continua sendo a formação de um trabalhador útil à 

acumulação do capital. As capacidades técnicas são para que os trabalhadores tenham posse 

de conhecimentos sobre a produção, os comportamentos objetivam garantir o controle do 

capital já que o indivíduo deve desenvolver a flexibilidade, ou seja, a capacidade de 

adaptação. Um projeto educacional que pretenda formar indivíduos para atuar como sujeitos 

históricos, conscientes de seus direitos e deveres, não deve se conformar em ensinar as 

pessoas a conviverem com o incerto, o imprevisível, a alternância entre períodos de formação 

escolar e períodos de atuação profissional. Como diz Machado (1998), é necessário ter 

cuidado com as associações feitas entre o mundo do trabalho e o mundo da educação, pois o 

discurso educacional tem ignorado as dimensões das contradições sociais, tornando-se 

lacunar. Ela afirma: 

 

A noção de competência é, de fato, uma noção forte e deve ser recuperada, 
mas numa perspectiva que rompa com os critérios que a estão orientando na 
atualidade: o fatalismo da disputa competitiva, a impossibilidade de evitar a 
insegurança e da incerteza, a alternativa da adaptação. Ela de ser (re) 
significada. De novo, uma mirada sobre as pesquisas a respeito do mundo do 
trabalho pode ser útil. Elas revelam algo importante: o saber da competência 
também expressa, via de regra, a capacidade de infringir o campo conceitual 
e as definições administrativamente formalizadas e centralizadas. Essas, 
quando estritamente respeitadas, representam, muitas vezes, possibilidades 
de insucessos. 
Do mundo do trabalho vem o “modelo de competências” com todas as 
contradições que ele suscita. Vem também a constatação de que ser 
competente representa, também saber transgredir. (MACHADO, 1998, p. 
93). 

 

Segundo é apresentado, este programa define como uma das finalidades de seu modelo 

de gestão a elaboração de propostas que ampliem autonomia financeira, administrativa e 

pedagógica dos CETEB. Entre outras coisas, essa autonomia permite aos CETEB selecionar, 

contratar, firmar convênios, vender serviços técnicos e educacionais. Em relação à 

contratação de professores e funcionários, o texto do programa destaca a flexibilidade que 

permite contar com serviços diversificados durante todo o tempo. Isto é, para atuar como 

docente na educação profissional da Bahia somente por meio de contrato temporário.  

Vale salientar que durante a elaboração deste programa, a SEC fez uma tentativa de 

remanejar os professores de música do CEDMN para o CETEB. Segundo o professor 2, a 

gerência de Educação Profissional posicionou-se com um tom autoritário, destacando a 
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necessidade destes se incorporarem ao CETEB de Artes, que ofereceria cursos de música; 

para tanto, estes deveriam pedir licença sem vencimentos da rede pública de ensino do estado.  

Alguns professores se entusiasmaram com uma possível melhoria na remuneração 

financeira, mas diante da situação de trabalhar de acordo com a demanda do mercado, ou seja, 

se não houvesse procura pelo ensino de seu instrumento musical este professor seria afastado, 

diante das perdas de tempo para a aposentadoria e da perda de outras vantagens desistiram. 

Como a SEC não possuía embasamento legal para obrigar os professores a pedir licença e se 

incorporarem ao CETEB, não consegui remanejá-los e eles permaneceram no CEDMN. 

Depois deste ocorrido, os professores solicitaram a ajuda da SEC e com alguns de seus 

técnicos trabalharam cerca de seis meses na elaboração de um projeto de Educação 

Profissional. O professor 2 afirma que este projeto baseava-se em uma brecha da legislação 

que previa cursos de relevância cultural. O projeto pronto foi enviado à SEC, que achou muito 

interessante, mas não assumiu a responsabilidade de sua implementação.  

Mesmo com este projeto, a SEC tentou mais uma vez remanejar estes professores, 

desta feita para a Pracatum - Escola profissionalizante de Música. O professor 2 conta que  

houve uma reunião com os professores do Departamento de Música e a direção, a gerência da 

Educação Profissional  e alguns técnicos da SEC e a diretoria executiva da Pracatum. Nesta 

reunião falou-se sobre a possibilidade de um convênio entre os professores de música do 

CEDMN e esta instituição, que apesar de possuir recursos financeiros para suprir várias 

necessidades, não podia utilizá-los para remunerar professores. Ao se colocar um professor do 

CEDMN, chamou a atenção para a situação daquela equipe pedagógica que não era uma 

entidade e naquele momento estava, inclusive, sem identidade na rede estadual. Ao perceber 

que não seria possível firmar um convênio a diretoria executiva da Pracatum, resolveu se 

retirar. Comunicando que somente quanto esta situação estivesse resolvida entre os 

professores e a SEC eles poderiam fazer uma nova reunião. 

Naquele momento a situação não foi resolvida e a Pracatum só veio a firmar convênio 

com o governo do estado no início do ano de 2005, em regime de comodato, sem qualquer 

parceria direta com o Departamento de Música do CEDMN. 

De acordo com as observações realizadas, observa-se que o Programa de Reforma da 

Educação Profissional do Estado da Bahia, como ele mesmo se define, estava coerente com a 

reforma da educação nacional. Não apenas no cumprimento da legislação nacional, mas 

estava comprometido decisivamente com os seus ideais neoliberais. Isto fica claro em sua 

proposta de flexibilização, que inclui o docente de educação profissional, tratando-o como 

mão-de-obra descartável.  



 75 

Além da precarização do trabalho docente e das implicações que os princípios das 

diretrizes adotadas neste programa trazem para o aluno-trabalhador, destaca-se ainda o 

processo arbitrário da extinção dos cursos profissionalizantes e da construção do próprio 

programa de reforma que foi completamente antidemocrático.  

Como resultado desta reforma, a oferta de educação profissional na rede de ensino 

estadual da Bahia, até o final do ano de 2005, restringiu-se a nove escolas agrotécnicas 

espalhadas por cidades do interior do estado; dois CETEB em Camaçari, região metropolitana 

de Salvador, e outro na cidade de Feira de Santana; uma escola de formação técnica em 

Saúde; e uma Escola de Dança. Todas as nove escolas agrotécnicas oferecem o curso técnico 

em agricultura, três destas também oferecem o curso técnico em zootecnia e uma em infra-

estrutura rural. A Escola Agrotécnica Democrática Estadual Chico Mendes, além da área de 

Agropecuária, também oferece dois cursos na área de Saúde: técnico em saúde coletiva, e 

técnico em saúde hospitalar.  

O CETEB de Feira de Santana contempla as áreas de Indústria, Construção Civil, 

Saúde, Gestão, Comércio, Informática, Telecomunicações, Design. Com os cursos de técnico 

em edificações, técnica em segurança do trabalho, técnico em automoção industrial, técnico 

em eletrotécnica, técnico em eletrônica, técnico em gestão empresarial, técnico em marketing 

comercial, técnico em informática, técnico em telecomunicações, técnico em design. 

No CETEB de Camaçari, apenas as áreas de Indústria e Turismo são contempladas 

com os cursos de técnico em eletrônica, processamento industrial com ênfase em química, 

técnico em ecoturismo. Na Escola de Formação Técnica em Saúde são proporcionados cursos 

de formação de técnicos em enfermagem e técnicos em higiene dental.  Enfim, depois da 

reforma, até o ano de 2005, a rede de ensino do estado da Bahia possuía apenas dois cursos na 

área de Artes, oferecidos na Escola de Dança: técnico em dança e técnico em coreografia.  

Assim sendo, a meta de construção dos 11 Centros não foi alcançada, a oferta de 

cursos não contempla a diversidade de áreas de atuação profissional, além de ser muito 

pequena, levando-se em consideração a quantidade de municípios que o estado da Bahia 

possui.  
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4.3 DECRETO N. 5 154/2004 E ENSINO MÉDIO INTEGRADO DE MÚSICA DO CEDMN  

 

 

Em 23 de julho de 2004, foi assinado o Decreto nº 5 154/2004 revogando o Decreto nº 

2 208/97. Apesar de parecer contraditório regulamentar novamente a Educação Profissional 

através de um decreto, já que uma das mais veementes críticas foi a imposição 

antidemocrática do anterior, este foi o único caminho encontrado para que acontecesse uma 

mudança efetiva, evitando o acirramento do confronto entre os educadores progressistas e 

conservadores no processo de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais, ou mesmo o 

desgaste de tempo para elaboração de um projeto de lei e seu trâmite no Congresso Nacional.  

Em maio e julho de 2003, já no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 

foram realizados dois seminários nacionais: Ensino médio: Construção Política e Educação 

Profissional: Concepções, Experiência, Problemas e Propostas, respectivamente. A partir das 

contribuições coletadas nestes seminários, iniciou-se um processo de aprofundamento e 

amadurecimento, que resultou no Decreto n. 5 154/2004. A respeito deste decreto Frigotto, 

Civiatta e Ramos (2005, p. 26-27) observam: 

 

O documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso mesmo, é um 
documento híbrido, com contradições que para expressar a luta dos setores 
progressistas envolvidos, precisa ser compreendido nas disputas internas na 
sociedade, nos estados, nas escolas. Sabemos que a lei não é a realidade, mas 
a expressão de uma correlação de forças no plano estrutural e conjuntural da 
sociedade. Ou interpretamos o decreto como um ganho político e, também, 
como sinalização de mudanças pelos que não querem se identificar com o 
status quo, ou será apropriado pelo conservadorismo, pelos interesses 
definidos pelo mercado. 
 

Este decreto pretende restabelecer parte do conteúdo do projeto de LDB aprovado na 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, atravessado pela apresentação do 

projeto do Senador Darcy Ribeiro, aprovado em 20 de dezembro de 2006.  No projeto original 

segundo Frigotto, Civiatta e Ramos (2005, p. 37) o que se buscava e que se tenta resgatar: “é a 

consolidação da base unitária do ensino médio, que comporte a diversidade própria da 

realidade brasileira, inclusive possibilitando a ampliação de seus objetivos, como formação 

específica para o exercício de profissões técnicas.” 

O Decreto nº 5 154/2004 apresenta uma mudança em relação à nomenclatura e na 

compreensão dos antigos níveis de educação profissional que passam a ser considerados como 
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cursos e programas. Portanto, a educação profissional de nível básico, passa a denominar-se 

formação inicial e continuada de trabalhadores; a educação profissional de nível técnico, 

educação profissional técnica de nível médio; e a educação profissional de nível tecnológico, 

educação profissional tecnológica, de graduação e de pós-graduação.  

Na educação profissional técnica de nível médio podem ser destacadas duas 

transformações: a articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio e  a possibilidade de estruturação e organização em etapas com terminalidade. A etapa 

com terminalidade inclui saídas intermediárias, e é considerada como a conclusão 

intermediária de cursos que caracterizem uma qualificação para o trabalho. Segundo o § 2º do 

Art. 6º do decreto, “As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo 

os itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão” (BRASIL, 2004). 

O mesmo documento elucida no § 1º do Art. 3º o significado de itinerário formativo: “[...] o 

conjunto de etapas que compõem a organização da educação profissional em uma 

determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.” 

(BRASIL, 2004). Fica claro que a intenção é acabar com a fragmentação gerada pela 

organização em módulos e pela “flexibilização”, ou, como acontecia no nível básico, fazer 

cursos sem articulações entre eles, que não geravam créditos nem para o aproveitamento de 

estudos nem para o exercício de uma ocupação.  

Com este decreto passa a existir a articulação entre a educação profissional técnica de 

nível médio e o ensino médio, já prevista no Art. 40º da LDB, entretanto suprimida pelo Art. 

5º do Decreto nº 2 208/97, que diz: “A educação profissional de nível técnico terá organização 

curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma 

concomitante ou seqüencial a este.” (BRASIL, 1997).  

No Decreto nº 5 154/2004, a articulação é prevista de três formas: a) integrada, 

oferecida a quem já tenha concluído o ensino fundamental; b) concomitante, oferecida a quem 

já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio; c) subseqüente, 

oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. Desta forma, o documento mais 

uma vez afirma que a educação profissional deve estar integrada à educação básica, e nunca 

substituí-la. E o ensino médio, como última etapa da educação básica, é visto por Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005, p. 44) como: “[...] a consolidação da formação básica unitária e 

politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura, numa relação mediata com a 

formação profissional específica que se consolida em outros níveis e modalidades de ensino.” 

O ensino médio integrado, possibilidade que surge com este decreto, de acordo com 

Ciavatta (2005), significa a busca pelo enfoque no “trabalho como princípio educativo”, 
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superando a dicotomia entre trabalho/manual e trabalho intelectual, formando trabalhadores 

que possam atuar como cidadãos. Visa, portanto, uma formação integral do homem baseada 

na concepção de politecnia. Segundo Kuenzer (2002b, p.87), 

 

Por politecnia entende-se o domínio intelectual da técnica e a possibilidade 
de exercer trabalhos flexíveis, recompondo as tarefas de forma criativa; 
supõe a superação de um conhecimento meramente empírico e de formação 
apenas técnica, através de formas de pensamento mais abstratas, de crítica, 
de criação, supondo autonomia. Ou seja, é mais que a soma de partes 
fragmentadas; supõe uma rearticulação do conhecido, ultrapassando a 
aparência dos fenômenos para compreender as relações íntimas, a 
organização peculiar das partes, descortinando novas percepções que passam 
a configurar uma compreensão nova, e superior, da totalidade, que não 
estava dada no ponto de partida.  
 

A idéia, portanto, do ensino médio integrado é oferecer uma educação possível e 

necessária para os filhos dos que vivem do trabalho, que precisam obter uma profissão ainda 

no ensino médio, mas que carecem também de uma educação que potencialize a superação da 

atual conjuntura e transformação estrutural da realidade. Para Frigotto (2005, p. 76), 

 

O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo do 
trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito social e subjetivo e, 
portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida. Trata-se de uma 
base para o entendimento crítico de como funciona e se constitui a sociedade 
humana em suas relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da 
qual fazemos parte. Dominar no mais elevado nível de conhecimento estes 
dois âmbitos é condição prévia para construir sujeitos emancipados, 
criativos, e leitores críticos da realidade onde vivem e com condições de agir 
sobre ela. Este domínio também é condição prévia para compreender e poder 
atuar com as novas bases técnico-científicas do processo produtivo. 
 

 A intenção do ensino médio integrado é a superação do dualismo estrutural que tem 

marcado a história da educação profissional no Brasil; contudo, vale salientar que a aprovação 

deste decreto não trouxe nem mesmo a garantia da sua implementação. Infelizmente, o que se 

pode notar é que os cursos de ensino médio integrado, que têm sido estruturados, estão 

utilizando as “antigas” Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio e para o ensino 

técnico como base para elaboração dos seus planos de curso. Dessa forma, apesar do ensino 

médio integrado ter sido pensado numa outra concepção, utiliza-se de documentos que 

possuem o caráter neoliberal e mercadológico da reforma da educação profissional dos anos 

de 1990 para sua estruturação.  
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Para que uma real mudança aconteça, necessita-se da mobilização da sociedade, da 

adesão ou recusa das comunidades escolares, e também do investimento de recursos 

financeiros e do apoio e da orientação efetiva do Ministério da Educação. 

 

 

4.3.1 Reestruturação do Curso Técnico de Música no CEDMN 

 

 

No ano 2005, a SEC iniciou as atividades de um projeto piloto da implantação da 

Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, com seminários preparatórios para 

elaboração de matrizes curriculares e de planos de curso. Este projeto seria implantado 

primeiramente em 15 escolas, no entanto, por solicitações de prefeituras do interior, foram 

incluídas outras 10 a 15 escolas.  

Como o CEDMN ainda possuía sua equipe de docentes das disciplinas 

profissionalizantes e os equipamentos do Curso Técnico de Música, foi uma das unidades 

selecionadas para participar deste projeto piloto.  

Apesar da direção da escola ter participado dos dois primeiros seminários, apenas no 

terceiro com a participação de um professor do Departamento de Música, a equipe pôde 

perceber que o processo já estava acontecendo, inclusive algumas escolas já estavam 

elaborando seus planos de curso e suas matrizes curriculares. Cada escola só poderia enviar 

dois ou três representantes, estes eram encarregados de compartilhar as informações com toda 

a equipe pedagógica, discutir e elaborar o plano de curso e a matriz curricular. 

A SEC determinou um prazo até dezembro de 2005, para entrega da matriz curricular 

e do plano de curso. Como o plano de curso de música não ficou pronto, a equipe conseguiu 

um adiamento até janeiro de 2006. Segundo o professor 2, a matriz curricular foi elaborada 

com base em pesquisa na internet de outros cursos técnicos de música, e uma discussão entre 

os professores do Departamento de Música. Ele afirma também que essa matriz foi 

apresentada em reunião do colegiado escolar e os professores das disciplinas propedêuticas 

reagiram negativamente, colocando-se contra o projeto e a implantação do curso integrado de 

música. Essa oposição foi baseada em critérios pessoais, pois os professores pensavam que 

este projeto iria reduzir sua carga horária de trabalho. Diante desta situação, a matriz 

curricular foi modificada, sendo reduzida a carga horária de disciplinas de áreas ligadas à  

área de Artes como, por exemplo: línguas e humanas e ampliando disciplinas como Química, 

Física, Matemática e Biologia.  Em dezembro, depois de aprovada, esta matiz foi entregue à 
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SEC e serviu como base para o início das atividades letivas do curso,  pois o plano de curso só 

foi entregue posteriormente.  

No primeiro ano do ensino médio integrado de música foram abertas duas turmas uma 

no turno matutino e outra no turno vespertino, matriculando em torno de 80 alunos. Como não 

houve seleção, aconteceu uma evasão muito grande e nos primeiros 15 dias de aulas, 

aconteceram dissidências e novas matriculas. No final do ano uma das turmas tinha cerca de 

40 alunos, e a outra cerca de 30.  

O professor 2 destaca algumas das dificuldades encontradas na implantação do curso 

médio integrado de música. Essas dificuldades aconteceram em quatro âmbitos: no 

Departamento de Música, na escola, na SEC e no MEC.  

Em relação ao Departamento de Música, as dificuldades apresentadas foram as 

seguintes: a) desconhecimento dos trânsitos e embates que resultaram no Decreto nº 5 154/04, 

b) um certo saudosismo em relação ao projeto anterior, do qual foram executantes com grande 

adesão, c) discordância quando ao processo de criação dos cursos pela SEC, que soava 

impositivo nos prazos para a elaboração da matriz curricular e do plano de curso, que 

exigiam. d) ausência de disponibilidade de tempo extra para estudos e reuniões, e) apesar de 

todos desejarem o retorno do Curso Técnico, foram tomados de surpresa. 

 No âmbito do Colégio em geral, foram destacadas: a) a posição da direção da escola, 

que embora tenha aderido ao projeto e colaborado em todos os momentos, demorou a 

perceber que o processo de implantação já estava deflagrado e, b) a posição do professores da 

disciplinas propedêuticas, que, ao contrário da direção reagiram desconfiados em um primeiro 

momento, para em seguida se dividirem entre contrários e favoráveis, dependendo do grau de 

entendimento sobre o projeto. 

 Estes professores não compreenderam como integrar as disciplinas propedêuticas e as 

profissionalizantes. Alguns, inclusive, não se esforçaram muito em se informar sobre o que é 

o ensino médio integrado.  Para eles, o curso iria transformar o Colégio em uma Escola de 

Música e, como conseqüência, teriam dificuldades em manter as suas cargas horárias de 

trabalho, com riscos de serem devolvidos a SEC.  

A equipe pedagógica não foi capacitada para fazer essa integração, nem mesmo 

tiveram oportunidade de discutir o conceito dessa integração. Isso ficou sob a 

responsabilidade dos representantes das escolas que participaram dos seminários promovidos 

pela SEC.  

O professor 2, que participou de alguns destes seminários, destaca que durante os 

mesmos aconteceram discussões sobre o que seria a integração, contudo sinaliza que:  “a 
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proposta de integração não foi trazida para os professores com a devida fundamentação 

mínima, nem sequer essas diretrizes da legislação anterior, que estão ainda em vigor por que 

não foram substituídas, nem sequer essas diretrizes foram discutidas.”  

Este professor se queixa ainda de que, como representante, não conseguiu deflagrar 

nenhuma discussão sobre isso no Departamento de Música. Sem uma discussão interna, 

tornou-se inviável qualquer discussão mais ampla com as outras áreas de conhecimento.  

O professor 2 também destaca algumas posturas da SEC que dificultaram a 

implantação do curso: a) a comunicação difícil e/ou burocratizada com as escolas e com os 

professores do curso técnico, os principais parceiros no projeto; b) a sua ausência da SEC nas 

escolas para esclarecimentos, seminários ou encontros que pudessem facilitar o entendimento 

do processo; c) a não redução da carga horária dos professores para elaborar os documentos 

necessários; d) o não oferecimento de cursos de qualificação para o que estava a exigir; e) a 

pressa na elaboração e na implantação do projeto; f) o desprovimento de recursos  específicos 

para aparelhamento do Colégio e preparação para o início das aulas; g) a falta de consideração 

das sugestões encaminhadas pelos professores quanto a questões específicas de um curso 

técnico na área de Artes, como por exemplo, a carga horária de disciplinas e a necessidade de 

um processo seletivo.  

Segundo o professor 2, no meio do ano de 2006, a Gerência da Educação Profissional 

foi substituída, e enquanto durou a gestão anterior não houve nenhum acompanhamento da 

SEC, nem cumprimento de promessas em relação ao ensino médio integrado no CEDMN. A 

respeito da nova gerente, ele afirma:  

 

A gerente, vinda de um Sistema S, chegou com muita garra, demonstrando grande 
competência individual. Rita Cruz fez intervenções, promoveu seminários, participou 
de encontro nacional, articulou o projeto piloto com o projeto nacional da Educação 
Profissional. Ela foi a Brasília, conseguiu instalar o Fórum Baiano de Educação 
Profissional, convocou as entidades que faziam educação profissional para 
participação em dois seminários, elaboramos o regimento e aprovamos o Fórum. 
Agora, no âmbito da Secretaria, continuou da mesma forma. Tudo aquilo que ela 
conseguiu foi por mérito próprio, devido a sua capacidade de arregimentar pessoas 
na área de Educação Profissional.  

 

Além das falhas cometidas pela SEC, o professor 2 menciona também o 

desconhecimento das outras divisões em relação ao projeto piloto de implantação do Ensino 

Médio Integrado e a ausência de participação ativa da Gerência do Ensino Médio, neste 

projeto. 
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Em relação ao MEC, de onde se originou o projeto de ensino médio integrado, a 

dificuldade foram os recursos financeiros. Estes recursos viriam do FUNDEB, que só foi 

aprovado em dezembro de 2006, portanto, a primeira turma funcionou sem recursos nenhum. 

Inclusive, o professor 2 pontua o FUNDEB como a possível razão da implantação desse 

projeto piloto: “o governo da Bahia viu como uma fonte de recurso pra Secretaria e 

consequentemente uma oportunidade de realizar um trabalho de educação profissional que 

pudesse render politicamente frutos pra ele, pra esse governo passado, uma vez que o projeto 

anterior se mostrou um fracasso”. 

Diante de tantas dificuldades, a esperança de que este projeto deslanche vem do novo 

governo estadual e sua ligação com o governo federal e, como afirma o professor 2: “espera-

se que o Secretário de Educação que entrou tenha conhecimento de que este projeto é 

prioritário para o governo federal, tem uma garantia de recursos, e que possa ter 

continuidade.”  

Por fim, observa-se que a reforma da Educação Profissional no Brasil, sob os ditames 

da LDB nº 9 394/96 e suas regulamentações, estava de acordo com o novo regime de 

acumulação capitalista. O governo da Bahia ao antecipar a extinção dos cursos técnicos do 

estado, cometeu uma arbitrariedade, e só iniciou efetivamente a reforma da Educação 

Profissional no estado, em 2001. Esta reforma totalmente coerente com as implicações da 

legislação em vigor, não obteve êxito na medida em que não atendeu a demanda por cursos 

técnicos no estado.  

Com a possibilidade de estruturação do ensino médio integrado, o CEDMN passa 

novamente a oferecer o Curso Técnico de Música de nível médio, contudo, percebe-se que 

algumas das dificuldades enfrentadas anteriormente não foram superadas, pelo contrário, 

outras foram acrescentadas. Desta forma, mesmo em uma proposta de superação do dualismo 

estrutural da educação profissional, a conjuntura social e política do estado da Bahia 

corrobora com a “improdutividade” da escola, favorecendo que esta permaneça funcional à 

lógica do capital.  
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5. FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS EM MÚSICA DO CEDMN 

 

 

A educação profissional tem passado por um momento de instabilidade em todas as 

partes do mundo. Segundo Schön (2000), “A crise de confiança no conhecimento profissional 

corresponde a uma crise semelhante a educação profissional. Se as profissões especializadas 

são acusadas de ineficácia e inadequação, sua escolas são acusadas de não conseguir ensinar 

os rudimentos da prática ética e efetiva” (SCHÖN, 2000, p. 18). Esta instabilidade tem sua 

gênese na própria instabilidade do mundo do trabalho, que por sua vez é conseqüência das 

mudanças rápidas da economia, causadas pela dinâmica das informações e pela crise 

estrutural do capitalismo. Esta crise pode ser analisada sob vários aspectos e perspectivas, 

sendo que a que segue pretende partir dos significados que a formação profissional possui 

para seus egressos.  

Com a intenção de perceber estes indicativos, são apresentadas e analisadas, neste 

capítulo, as motivações expressas pelas fontes pesquisadas no que diz respeito à escolha pelo 

Curso Técnico de Música. Acredita-se que o que aparece como razões desta escolha, e mais, 

os conhecimentos prévios sobre a área musical e sobre a música, e as expectativas iniciais dos 

alunos sobre o curso podem contribuir para a compreensão do significado desta formação para 

cada egresso.  

Ainda como um reforço, no sentido de chegar a este objetivo, abriu-se uma segunda 

linha de investigação que diz respeito às oportunidades de trabalho e aprendizado surgidas 

durante o Curso, assim como os conhecimentos e habilidades construídos e ampliados; não 

poderiam ficar de fora, e este se configura em um terceiro tópico investigado, as dificuldades 

e os obstáculos encontrados naquele período, pois acredita-se que todos estes aspectos 

também fizeram parte da construção deste significado.  

Por fim, são abordados os procedimentos e as concepções de formação continuada de 

cada egresso depois do curso, visando entender a influência destes na reconstrução e 

alargamento do significado de sua formação profissional de nível técnico.  
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5.1 INGRESSO NO CURSO TÉCNICO EM MÚSICA 

 

 

A partir da década de 1990, transformações vêm acontecendo cada vez mais rápidas, 

gerando, muitas vezes, medo, insegurança, estresse, ansiedade, passividade, até inércia. Até 

esta explosão de informações e conhecimentos e, conseqüentemente, a exigência de um 

trabalhador possuidor de uma diversidade maior de conhecimentos, a grande massa da 

população brasileira sonhava concluir o antigo 2º grau, obtendo um diploma de técnico e 

conseguindo um emprego em banco, como auxiliar administrativo, ou técnico em 

contabilidade; em uma das empresas dos pólos industriais como técnico em eletrotécnica ou 

mecânica, ou quem sabe, mesmo em um concurso público para magistério ou técnico 

agrícola.  

A opção por uma das 130 habilitações existentes de nível técnico, na maioria das 

vezes, não se dava visando à escolha de uma profissão pelo interesse, gosto, ou mesmo por 

uma “vocação”, mas pelas alternativas oferecidas em suas cidades, geralmente relacionadas 

com os campos de trabalho disponíveis em suas regiões.  

 Na época, algumas escolas da rede estadual da Bahia possuíam também em seus 

currículos de 5ª a 8ª série do 1º grau, disciplinas como técnica em escritório, iniciação a 

eletrotécnica, iniciação a mecânica, que, segundo a Lei nº 5 692/71, objetivavam a “sondagem 

de aptidões e a iniciação para o trabalho” (BRASIL, 1971). Infelizmente, o mesmo cuidado 

não acontecia e ainda não acontece, quanto às carreiras artísticas: as escolas encarregadas do 

ensino do 1º grau, naquela época (e as de hoje do ensino fundamental), via de regra, não 

oferecem disciplinas ou projetos especiais que possam efetivamente identificar e desenvolver 

“talentos e vocações”. Mas esta é uma questão que envolve uma complexa teia de relações 

entre as Artes e a Educação, a sua base legal, as construções curriculares, etc, desde então ate 

o presente momento, questão já abordada por vários educadores musicais como Penna (1995a, 

1995b, 1998, 2001, 2003b, 2004a, 2004b), Souza (1998), Bellochio (2003), Figueredo (2004, 

2005), Santos (2005), Arroyo (2004), Álvares (2005), etc.  

O Curso Técnico de Música do CEDMN atendeu a seus alunos (uma vez que oferecia 

o ensino de 1º grau) e a alunos de diferentes bairros da cidade do Salvador e, inclusive, de 

algumas cidades da região metropolitana. Grande parte desses alunos não possuía formação 

musical escolar, antes de entrar no Colégio.  

Dos alunos que optaram por um ensino médio profissionalizante em música muitos 

não chegaram a concluir o curso, por conta deste problema crônico da educação brasileira, 
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que é a evasão, já também alvo de investigações e políticas de ações minimizadoras, eficazes 

ou não. Dentre os que concluíram o curso, alguns não permaneceram atuando na área. 

Acredita-se, contudo, que alguns fatores relacionados com essa escolha contribuíram para que 

muitos tenham seguido na profissão de músico. 

A seguir, veja-se a trajetória inicial dos quatro colaboradores, suas particularidades e 

semelhanças.  

 

 

5.1.1 Opção pelo Curso Técnico de Música e as expectativas 

 

 

Os caminhos que levaram os colaboradores a saber da existência do curso foram 

diferentes. Vinicius ficou sabendo através de um amigo que já estava fazendo o curso; 

Cecília, na própria escola em que fazia 8ª série, também uma escola estadual; e Fernando 

conta: 

 

É eu estudava numa escola ali, uma escola de aplicação e eu era líder de turno, eu 
era líder do meu turno, eu era líder dos líderes, fazia parte de uma coisa como se 
fosse um grêmio, não era um grêmio ainda né? E através desse status que eu tinha na 
escola eu tive acesso a outras pessoas que eram líderes, aí eu tive acesso a um líder 
do Manoel Novaes aí conversando, ele me falou que o Manoel Novaes era uma escola 
de música, e eu fiquei interessado porque eu cursava a 8a série e na escola que eu 
estudava não tinha 2º grau e eu tinha que estudar 2º grau em outra escola e como ele 
me falou isso aí foi unir o útil ao agradável, fazer o 2º grau no que gostava que era 
música, entendeu? 

 

Para ele, se não houvesse essa oportunidade ele iria cursar o antigo científico. Cecília 

tinha a opção de fazer processamentos de dados na mesma escola que estudava, inclusive já 

tinha passado no teste. Carlos, apesar de não lembrar como ficou sabendo do curso de música, 

lembra que deixou o ensino médio colegial no segundo ano para ingressar no Curso de 

Música, situação também vivenciada por Vinícius que deixou o curso técnico em 

contabilidade, segundo ele: “Eu deixei contabilidade, se não foi no primeiro, foi no segundo, 

larguei porque eu não sabia o que é que eu ia fazer quando acabasse o curso. Não sabia nada”. 

A percepção de Vinícius a respeito do Curso de Música era não apenas de trocar um curso que 

não tinha muito sentido para ele, mas também de fazer o que gostava e desenvolver o 

interesse que já possuía, ele escolheu fazer música, “Inicialmente por causa do gosto, da 
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paixão pela música que eu sempre apresentei assim, minha vida toda, eu sempre gostei de 

ouvir boas músicas, sempre tive interesse por esse lado de Artes”. 

Cecília diz que desistiu do curso de processamentos de dados para fazer música e 

pensou: “Meu pai é músico, então vou fazer música também”. Neste caso, sendo determinante 

na sua escolha a proximidade da música em sua vida e o ambiente familiar que já tinha lhe 

dado uma percepção mais clara da área. 

Os motivos que os levaram a optar pelo Curso de Música convergem com as suas 

expectativas. Vinícius que escolheu este curso pelo interesse em fazer Artes, afirma que 

esperava aprender violão e não tinha noção do que realmente o curso iria abordar: “Eu 

esperava aprender tocar violão, era minha vontade, era o que eu mais queria fazer lá era tocar 

violão. Nem sabia que ia ter aquelas coisas de percepção, elementos da música, história da 

música, canto coral, tiveram outras matéria né?” Cecília ingressou no curso com esperanças 

parecidas, mas com objetivos mais confusos pois, ao tempo em que conhecia mais a área e já 

vislumbrava uma atuação profissional, não se sentia muito empenhada. Note-se aí a reação 

dos professores da banca de seleção quanto ao seu objetivo profissional:  

 

Na verdade eu não tinha assim uma responsabilidade muito grande, só queria fazer 
por fazer, achava bonitinho cantar, quem sabe um dia eu cante em algum trio 
[elétrico] da vida. Tanto é que me perguntaram na entrevista: E aí você quer fazer 
música pra que? “Pra cantar em trio”. Eles começaram a rir. Eu não sabia até então 
que ia estudar lá canto erudito. 

 

Já para Fernando, mais envolvido com o movimento estudantil, que de alguma forma 

dava sentido a sua permanência na escola de 1º grau, tomou a educação profissional como um 

novo incentivo para o ingresso no grau seguinte: a conclusão do segundo grau passou a ter 

sentido uma vez que estava associado ao ensino profissional de música 

 

Eu esperava conhecimento, esperava aprender, conhecer outras pessoas, me formar 
no 2º grau porque quando a gente ta estudando quer tirar o 2º grau. Só que aí eu já 
não pensava [apenas] em tirar o 2º grau como eu pensava antes, com a música não, 
eu pensei em tirar o 2º grau mesmo, estudando música. Foi uma coisa que me 
incentivou a estudar o 2º grau foi o técnico em instrumento, música no Manoel 
Novaes. 

 

Apenas Carlos tinha uma expectativa um pouco mais focada nas possibilidades de 

novos conhecimentos, ele diz: “Eu queria me profissionalizar né? E aprender teoria, aprender 

a técnica, colocar as informações que eu tinha de instinto e unir com a teoria”. Note-se que 

para ele, e coerente com as idéias dominantes da época, a profissionalização está associada ao 
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aprofundamento de noções teóricas e técnicas da área, caracterizando uma visão igualmente 

tecnicista, estando os conhecimentos relacionados ao mundo do trabalho musical subsumidos 

a esta dimensão. 

A partir destes relatos é possível perceber que os colaboradores ignoravam o que seria 

um curso técnico de música, o que pode ser explicado, pela ausência da música na educação 

básica, pela inexistência de mais cursos técnicos em música nas redes públicas de educação, 

pela ausência de tradição de cursos deste tipo no Brasil, e na Bahia, e pelo pouco tempo de 

funcionamento do curso. 

Ao considerar que os colaboradores moravam com os pais e ainda não trabalhavam, 

que a escolaridade de seus pais era o ensino médio completo e pertenciam à classe 

trabalhadora, que tinham entre 17 e 20 anos quando ingressaram no curso, conclui-se que 

quando eles optaram por música não expressavam maturidade e experiência suficientes em 

música para ter certeza que queriam seguir uma carreira para lhes prover a sobrevivência e, 

conseqüentemente, direcionar suas vidas nesta área, o que seria absolutamente natural, mesmo 

considerando a situação de classe.  

Existia a possibilidade de acontecer como diz Cecília: “achava bonitinho cantar, quem 

sabe um dia eu cante em algum trio da vida”. E Vinícius quando lembra das razões de seu 

amigo lhe incentivar a fazer o curso: “Pô massa música, vou chamar (“Vinicius”) já que a 

gente tá a fim de montar um grupo”. Portanto, é mais provável que eles tenham ingressado no 

curso pela razão apontada pelo Fernando: “foi unir o útil ao agradável fazer o 2º grau no que 

gostava que era música, entendeu?”  

 

 

5.1.2 Formação musical anterior ao Curso Técnico 

 

 

Nenhum dos colaboradores possuía formação musical escolar anterior, entretanto, 

estavam vivenciando a música em seus cotidianos. Vinícius afirma: “a gente vivia num meio 

muito cercado de músicos, lá na rua, morava em Pernambués e tinha em torno de 25 músicos 

entre violonistas, baixistas, saxofonistas, meu primo tocava, meu tio tocava, J. [um amigo] 

ficava todo dia tocando pra gente. E a gente se apaixonou por essa coisa de música”. 

Fernando começou tocando em uma banda de percussão em seu bairro: “Foi aqui a gente 

tinha uma bandinha de percussão aqui, através dessa bandinha que me deu assim vontade de 
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conhecer um pouco mais a música. Pra poder entender mais como era que tirava os sons dos 

instrumentos, pra saber, tipo assim como se fosse uma coisa natural do próprio corpo”. Cecília 

relata uma iniciação mais sistematizada, pois participou de um coral aos 12 anos de idade: “O 

coral do Hospital Aliança, minha mãe trabalha lá. Eu comecei lá cantando, aí surgiu essa 

banda. Aí fiz o teste pra banda e comecei a tocar tal, era até repique que eu tocava”. Carlos 

diz que iniciou-se na música em casa com seu tio: “E assim a memória que eu tenho é que foi 

meu tio que tocava de ouvido, ficava tocando, tirava muita coisa de ouvido assim, do jeito 

dele sem técnica nenhuma, mas conseguia tocar bastante. E daí, eu gostava muito, foi aí que 

minha mãe comprou um violão pra mim e comecei a tocar também de ouvido, comecei a tirar, 

comprar revistinhas, aquelas coisas”. 

A partir destas informações observa-se que apenas Vinícius não teve contato com 

nenhum instrumento musical antes de entrar no CEDMN. Os outros três em nenhum 

momento citaram que começaram a estudar música, começaram a “tirar música”, a tocar, a 

cantar. Ou seja, foram iniciados ao fazer musical, mas não ao estudo da música. A este 

respeito importa ressaltar o que Vinícius diz: 

 

Eu comecei a estudar música um ano antes de entrar no Manoel Novaes. Meu amigo 
C. já fazia o curso, falou que era legal e a gente estava pensando em montar um 
grupo, não tocava, e ele me ensinou alguma coisa de violão, leitura básica, uma 
escala, pra eu chegar lá e tocar na banca examinadora. E aí, eu peguei aquelas 
informações dei uma estudada na semana, fui fazer o teste e passei, e aí entrei no 
Manoel Novaes, comecei velho. 
Não, não tocava nada, aprendi pro teste aquela escala, um Andantino de Henrique 
Pinto e fiz o teste e passei. Na verdade o que contou, mais no teste foi a musicalidade, 
ritmo, tinha aquela coisa de altura, saber se você sabia as propriedade do som.  

 

Fica claro que apesar da desenvoltura em relação aos elementos da música ter sido o 

aspecto mais importante no teste de seleção, o “estudar música”, para os colaboradores, traz a 

conotação de estudar aspectos técnicos da música: escala, leitura, etc. Dessa forma, toda a 

experiência musical que eles possuíam não é considerada como conhecimento musical, como 

pode ser confirmado na própria fala deles a respeito de seus conhecimentos musicais prévios. 

Carlos afirma: “eu não sabia nada, não sabia nada mesmo. Quer dizer, sabia o básico como 

escala maior, muito pouco, mas eu não senti dificuldade não”. Vinícius: “Eu comecei do zero, 

decorei aquela peça, sei lá uma semana. Nada de nada, eu não sabia nada de nada”. 

Maura Penna (2003a) chama a atenção para a primazia da música notada como se 

saber música estivesse relacionado à capacidade de ler uma partitura e sobre isso ela afirma:  

Esse tipo de concepção, dominante em muitos espaços sociais, desvaloriza a 
vivência musical cotidiana de quem não tem estudos formais na área; 
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deslegitima, ainda, inúmeras práticas musicais que não se guiam pela pauta e 
não dependem de uma notação, encontradas em diversos grupos sociais, 
sendo muito comuns na música popular brasileira (PENNA, 2003a, p. 72). 

 

Como já foi dito, não apenas a leitura musical, mas também outros conhecimentos 

relacionados com o aspecto técnico da música são supervalorizados, como confirma Cecília: 

 

Nenhum, era zerada. Eu só abria a boca pra cantar no coral, e sabia assim questão 
do ouvido, mas conhecimento mesmo, acho que de saber alguma coisa não. Tudo lá, 
nem no coral não tinha isso a gente só abria a boca e cantava. Lá, foi que eu vim 
aprender tudo mesmo. 

 

Quando ela se refere a somente abrir a boca pra cantar, refere-se à ausência de técnica 

de execução no canto erudito, já que esse foi o estilo oferecido no curso. A partir deste 

registro, imagina-se que essa concepção de conhecimento musical está relacionada com a 

dicotomia entre a música erudita e a popular, como afirma Maura Penna (2003a, p.72-73): 

 

A oposição entre essas duas formas de produção musical tem se mantido e 
reproduzido histórica e culturalmente, sedimentando práticas culturais e 
valores sociais distintos, assim como formas próprias de ensino-aprendizagem, 
com seus espaços característicos. 

 

Assim sendo, mesmo um curso em que a cultura musical brasileira deveria ser o centro do 

processo de ensino e aprendizagem, assume as “formas próprias de ensino-aprendizagem”, 

“práticas culturais e valores sociais” dos conservatórios e conseqüentemente é visto desta 

forma por seus egressos como se percebe na afirmação de Vinícius: “Então, tiveram a 

oportunidade pela primeira vez de entrar numa academia, por que ali era uma academia. Eu 

não separo da UFBA, nem da Católica, aquela escola e os professores”.  

Importa ressaltar ainda que além das “praticas culturais” e dos “valores sociais” do 

conservatório, a comparação que Vinícius realiza também aponta o acesso a um ambiente 

restrito, uma das características dos conservatórios, destacada por Penna (1995a, p.132): 

 

Os conservatórios são escolas de acesso restrito, em sua grande maioria 
particulares, com função (social) básica também restrita: formar 
tecnicamente, pelo e para o padrão da música erudita, os profissionais para 
um entretenimento de elite – em outras palavras, os músicos para as salas de 
concerto. Ou, ainda, enriquecer, através da prática musical, a formação 
pessoal daqueles que têm, socialmente, a possibilidade de acesso a essa 
forma artística. 
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Outro aspecto a ser pontuado na fala de Vinícius é a importância dada à formação 

musical escolar, e por isso, pode-se compreender a negação dos colaboradores da existência 

de uma formação musical anterior.  

Libâneo (2005) apresenta três modalidades de educação:  

a) a educação formal que  

[...] refere-se a tudo o que implica uma forma, isso é, algo inteligível, 
estruturado, o modo como algo se configura. Educação formal seria, pois, 
aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente, sistemática. Nesse 
sentido, a educação escolar convencional é tipicamente formal (LIBÂNEO 
2005, p.88).  
 

b) a educação não-formal que “[...] são aquelas atividades com caráter de 

intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, 

implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas” (LIBÂNEO 

2005, p.89).  

c) a educação informal que “[...] resulta do ‘clima’ em que os indivíduos vivem, 

envolvendo tudo o que do ambiente e das relações socioculturais e políticas 

impregnam a vida individual e grupal” (LIBÂNEO 2005, p.90). 

 
A partir destas modalidades entende-se que apesar de não possuírem uma educação 

musical formal antes do Curso Técnico de Música, os colaboradores obtiveram uma educação 

musical não-formal e informal. É possível perceber a influencia desta última modalidade nas 

falas de Vinícius e Carlos que dizem que começaram a gostar de música a partir de suas 

experiências cotidianas, com os amigos de vizinhança e com o tio, respectivamente. Apesar 

de não se referirem a isto, provavelmente Fernando e Cecília também tiveram experiências 

parecidas, Cecília inclusive pela convivência com seu pai, músico.  

Diante da carência significativa da educação musical na educação básica das escolas 

públicas da Bahia, pode-se afirmar que a modalidade de educação informal foi para os alunos 

egressos do Curso Técnico de Música e ainda tem sido a grande responsável pelo acesso à 

formação musical inicial de muitos profissionais que atuam na área. Nesta formação são 

construídas habilidades e conhecimentos musicais ligados à vida cotidiana cultural e musical 

dos envolvidos, não somente a partir da família, mas também da comunidade e das 

instituições em que estão inseridos, como: igreja, escola, roda de capoeira, etc.  

A educação informal perpassa tanto a educação formal como a não-formal e apesar de 

seu caráter não-intencional e não-institucionalizado esta modalidade contribui para a 

formação do sujeito na conformação de hábitos, habilidades, capacidades, idéias na percepção 
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de mundo, e conseqüentemente, na faculdade de pensar e agir sobre o mundo e no mundo. 

Para Libâneo (2005, p.91), os efeitos educativos da educação informal refletem-se:  

 

[...] em conhecimentos, experiências, modos de pensar; na determinação de 
oportunidades de trabalho ou nas opções sobre modalidades de qualificação 
profissional; na conformação a modelos de normalidade social, regras de 
convivência; princípios norteadores da conduta; na adoção de idéias 
políticas, tudo repercutindo no desenvolvimento da personalidade 
(LIBÂNEO, 2005, p. 91). 

 

Assim sendo, acredita-se que a educação musical informal dos colaboradores foi 

determinante para a opção pelo ingresso no Curso Técnico de Música, já que a música é 

histórica e está presente na vida cotidiana. O interesse inicial por música pode ser considerado 

resultado desta educação, que, por sua vez, provocou a necessidade de ampliação dos 

conhecimentos musicais, levando-os a buscar a princípio uma educação musical não-formal, 

com professores informais, “revistinhas”, cifras, livros, e posteriormente uma educação 

musical formal, o Curso Técnico de Música.  

 

 

5.2 PROBLEMAS E DIFICULDADES ENFRENTADOS DURANTE O CURSO 

 

 

Apesar de não se considerarem possuidores de conhecimento musical, apenas Cecília e 

Fernando afirmaram sentir dificuldades no início do curso, ela afirma: 

 

Eu comecei a me sentir a pior das piores no início assim, foi muito difícil. Eu me 
achava terrível, respiração mesmo eu tinha muita dificuldade, pra poder ter que 
praticar aquilo, ter que estudar. Eu não tinha gosto pro estudo no início. Depois foi 
que eu comecei a ganhar gosto, graças a Deus, mas no início...  
 

Vale notar que as dificuldades que ela apresenta é em relação a técnica de canto e ao 

que ela denomina de gosto pelo estudo, mas que pode ser visto como dificuldade em adotar o 

hábito de estudar. Uma outra dificuldade de início de aprendizagem é identificada por 

Salgado (1998, p.151): 

 

Qualquer pessoa envolvida sériamente com o acto de cantar sabe que a 
principal dificuldade de quem inicia na aprendizagem do canto é a questão 
da objectividade auditiva. Aquele que canta ouve-se mais pelo interior do 
que pelo exterior, e isso acarreta graves dificuldades no que diz respeito à 
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colocação vocal, à entonação afinada, à projecção vocal, ao reconhecimento 
do timbre, a clareza e inteligibilidade de articulação e da fonação, assim 
como no reconhecimento de posturas vocais erradas e dos erros resultantes 
de uma débil ou exagerada utilização dos recursos vocais á sua disposição. 
 

Pode-se entender também que Cecília tenha tido dificuldades por conta do não 

reconhecimento por parte da escola dos seus saberes anteriores, negados tanto por ela quanto 

pela instituição, fixada na adoção da pedagogia tradicional aproximada da tendência 

tecnicista. Esta deixa de considerar outros aspectos importantes no processo de ensino-

aprendizagem no que diz respeito a metodologias de construção do conhecimento. Além dos 

seus conhecimentos anteriores, a expectativa e os objetivos do aluno, uma vez detectados e 

trabalhados poderiam facilitar o seu ingresso no ensino sistematizado.  

Embora Fernando não fosse aluno de canto, provavelmente também sentiu dificuldade 

no que Salgado (1998) chama de objetividade auditiva, pois segundo ele: “a dificuldade que 

eu tive no começo foi com canto coral, por incrível que parece eu não conseguia afinar, o 

professor era muito rigoroso”.  

Certamente em relação às outras disciplinas eles não sentiram dificuldades pelos 

motivos apresentados por Carlos: “porque eles pegavam mesmo do básico mesmo, foram 

pegando bem do começo”, e por Fernando: “Porque eram muito didáticas, as aulas”.  

Carlos também chama a atenção para heterogeneidade de sua turma: “tinha pessoas 

que já tocavam e que passavam por essas coisas básicas rapidamente, e que eu tive que galgar 

mesmo aos poucos”. A presença de pessoas que já tocavam, e outras que não tinham nenhuma 

intimidade com instrumento não aconteceu apenas na turma de Carlos. Segundo Vinícius na 

sua turma tinha muito músico de rua. Ou seja, músicos que tocavam “na noite”, em bares, 

restaurantes, boates, etc. sem possuírem uma educação musical formal.  

Ainda a respeito das dificuldades no início do curso Fernando se coloca de uma forma 

diferente: “Não, pelo contrário, eu tive dificuldade no final, no início foi tudo bom, tanto que 

no 1º e no 2º ano eu tirei notas boas. Eu senti dificuldade no final, não foi na parte musical 

não, foi na própria estrutura da escola entendeu?”  

Fernando e todos os outros colaboradores se referem ao mesmo problema enfrentado 

durante o curso, que pode ser um dos fatores relacionados ao que ele coloca como a estrutura 

da escola. Todos eles tiveram problemas em relação à ausência de professor de instrumento. 

Carlos afirma: 

 

[...] eu particularmente tive um problema no Novaes que foi a questão de que eu 
entrei pra fazer violino e neste aspecto eu não tive professor, o primeiro semestre eu 
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não tive professor, ai eu comprei violino, comprei método, comprei né? Me preparei 
todo e não tive professor. Aí no segundo semestre entrou uma professora e eu comecei 
a tomar aula com ela e aí começou a correr tranqüilo, aí no terceiro semestre ela saiu 
porque não tava pagando. Aí depois, no quarto semestre entrou M., e aí eu achei 
ótimo o professor, a didática assim fantástica, e eu comecei desenvolver melhor aí 
quando chega no quinto semestre ele saiu também. Então eu fiquei sem instrumento e 
tive que estudar sozinho, e aí eu voltei pra fazer violão que eu já tocava violão, 
comecei a tocar violão. E aí meio que assim, esperando violino e fazia violão ali, e 
acabou que eu fiquei com a formação incompleta, no que se refere ao instrumento. 

 

Assim como Carlos, Cecília e Fernando passaram pela troca de professores, ela 

afirma: “Teve uma época que a professora tava meio adoentada, mas tive. Na época tinha M. 

e aí ela só pode ficar um ano depois mudou pra C”. E Fernando lembra: 

 

Eu lembro que meu primeiro ano foi J. e depois eu fiquei um ano quase sem professor, 
um ano quase. Aí. P. entrou no final de um ano e eu fiquei até o final com P., eu fiquei 
dois anos e meio com P. e um ano com J. e um ano quase sem professor.  

 

Vinícius, embora tivesse professora, ela não lhe dava aula: “no primeiro ano, minha 

professora ficou seis meses sem aparecer na escola para dar aula, então fui aprendendo com 

os meninos que já estavam na frente, J. [colega de Curso] que ia me dando uns toques das 

peças, eu fui seguindo o currículo sozinho”. Até que mudou de professor.  

As trocas de professores decorreram por motivos diferentes, no caso específico de 

Vinícius, ao que parece, foi por falta de comprometimento da própria professora, entretanto, 

nos demais casos, duas possibilidades são levantadas: a reprovação de todos os candidatos em 

concurso para determinadas disciplinas; e a desistência de alguns professores concursados. Os 

contratos realizados para o suprimento das vagas não preenchidas poderiam durar dois anos, 

entretanto, não era o que acontecia. O salário de professor da rede pública, que já é pouco, 

sem as vantagens adicionais fica menor ainda, além disso, geralmente os professores 

substitutos começam a receber meses depois de ter iniciado o trabalho. Acredita-se que o 

baixo salário e o surgimento de novas oportunidades, como por exemplo, a aprovação em 

concurso para professor universitário, contribuíram para a desistência de alguns professores. 

Essa rotatividade certamente prejudicou o desenvolvimento dos alunos tanto pelas mudanças 

constantes da pedagogia musical, quanto pelas lacunas entre a saída de um professor e a 

chegada de outro.  

Outro problema estrutural apresentado por Fernando e por Vinícius foi a ausência de 

alguns instrumentos de percussão como por exemplos os instrumentos de tecla. Mesmo não 

tendo sido aluno de percussão, Vinícius enfatiza: 
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Registrar isso que é uma queixa: lá não tinha tecla pra percussionista, não tinha 
marimba, não tinha xilofone, não tinha vibrafone, não tinha tímpano, na, na, na,.... 
Então o percussionista saiu capenga de lá. O que é que acontece, o percussionista que 
não correu atrás não se deu bem como músico, como batera, como percussão, até 
talvez. Mas músico, não é só aquele cara que bate, que toca, música tem aquela coisa, 
não sabe solfejar uma terça maior. Tem um amigo meu que diz que não é músico, 
outro diz que não é cidadão quem não solfeja uma terça maior, não é cidadão. 

 

Esta lacuna no conhecimento musical é confirmada pelo Fernando que fez percussão:  

 

[...] eu lembro que um dos grandes erros da minha trajetória na música foi não ter 
tocado violão desde o começo, porque quando eu fui pra Escola eu queria aprender 
piano não sei se você lembra? Só que toda vez que eu tava no piano chegava um 
aluno e eu tinha que sair e eu tinha um violão em casa, então o que era pra eu ter 
feito? Ter feito violão e quando chegava em casa estudava o violão, então isso ficou 
criando em mim, como se fosse um meio que um desgosto pelo instrumento de 
harmonia, e eu comecei a deixar o instrumento de harmonia de lado, porque sempre 
que eu tava em um, ou até no próprio violão lá, até pela falta de instrumento, chegava 
um aluno de violão e eu tinha que entregar o violão ao aluno. Então isso foi 
começando a eu não ter um interesse muito grande pela harmonia e não praticar, eu 
só fazia a técnica, chegava lá matemática. Quem é a relativa de dó? Lá menor. 
Porque eu sabia que é a sexta, nos dedos, porque eu não chegava no instrumento e 
praticava não, a relativa de dó é essa daqui, no ouvido a de ré é essa daqui, sabe eu 
não praticava eu só fazia no papel sabe? 

 

Ainda a respeito da estrutura da escola Fernando afirma:  

 

Porque imagino uma escola de música tinha que ter uma internet pra a gente ter 
acesso a outros estudantes, a outros pesquisadores, um acervo de músicas de grandes 
compositores, um acervo de livros também, um acervo de instrumentos, um estúdio. 
Porque numa escola de música, numa escola que se preze, porque ta falando de 
música e música é arte e arte nasce, apesar de ser criado também, mas muita coisa da 
arte vem do nada e quando você não tem como arquivar isso e conseguir guardar isso 
ela se perde, entendeu? Eu acho que faltou isso um incentivo da Secretaria de 
Educação em relação a essa escola e buscar mesmo atender ao pedido dos 
professores. Eu lembro que os caras, os professores, ficavam pirados porque a 
Secretaria de Educação ficava como se fosse protelando o que eles queriam, 
entendeu? 

 

A ausência de instrumentos musicais, equipamentos diversos e materiais didáticos, 

certamente não foi uma exclusividade do CEDMN. A vivência no serviço público permite 

uma infeliz constatação: esta é a realidade mais comum da educação da rede pública tanto na 

educação básica, educação profissional, como no ensino superior. 

A concepção de que bons músicos seriam naturalmente bons professores, o critério 

seletivo, que exigiu um alto nível de proficiência em execução instrumental ou vocal no 
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concurso, contribuíram para a ausência de professores em algumas disciplinas. A relação 

entre a exigência, os baixos salários e as difíceis condições de trabalho, já mencionadas, por 

sua vez contribuíram para a desistência de alguns professores. Com isso se estabeleceu um 

ciclo vicioso: estando vago o cargo de professor para determinada disciplina traz como 

conseqüência a inexistência de quem lute para ampliar os recursos e materiais didáticos 

necessários para um bom desempenho profissional; por sua vez, a insuficiência de recursos e 

materiais necessários para um bom desempenho profissional contribui para a não permanência 

de professores para determinadas disciplinas. 

Outros pontos relevantes a serem considerados: a forma como aconteceu a 

implantação do curso, vinculado a interesses de marketing partidário do governo do estado da 

Bahia, na época, assim como a carência de um projeto político-pedagógico consistente e 

democrático. A separação apontada por Fernando entre as disciplinas teóricas e as práticas é 

uma das conseqüências desta carência.  

Além destes problemas, os colaboradores enfrentaram mais uma grande dificuldade 

para permanecer no curso: a dificuldade financeira. Essa dificuldade era agravada pela própria 

estrutura do curso, funcionando oficialmente em um turno, mas de fato ocupando 

parcialmente o turno oposto. Por isso, alguns dias durante a semana os alunos tinham que 

permanecer na escola, seja para a aula individual de instrumento, para estudar no instrumento 

da escola ou para a prática de conjunto. Vinícius expressa sua dificuldade: 

 

Então, transporte, alimentação, ficar na escola era difícil, porque eu tinha ensaio de 
tarde, eu tinha que vir de manhã e às vezes não almoçava, então tinha toda aquela 
dificuldade no almoço, pô e aí, iogurte, não sei o que, pão e acabava em fraqueza, 
não me desenvolvia bem, tal, transporte que é fundamental. Então, tive que arranjar 
emprego, eu trabalhei na época do Manoel Novaes como serigrafista, fazia adesivo, 
plotagem, entrei numa firma pra poder só ter o dinheiro do transporte e alimentação. 

 

Carlos também diz que precisou trabalhar: “eu tive um filho no meio do curso, a mãe 

era dançarina e eu era músico, então, eu tive que me dividir, eu tive que trabalhar pra comprar 

leite, fralda, então essa foi minha maior dificuldade, dificuldade financeira mesmo. Tinha 

muita gente que ia pra escola andando”. Tanto Carlos como Vinícius, inicialmente, não 

trabalhavam na área, provavelmente pela ausência compreensível do domínio do fazer 

musical (executar, compor, reger, etc.). Fernando afirma que sua dificuldade financeira não 

foi de ir ao curso, mas por não poder comprar seu próprio instrumento. Cecília também 

menciona a dificuldade financeira e traz uma informação interessante: “Ter que ficar ali o dia 

todo era complicado. Era complicado sem trabalhar, depois é que as coisas melhoraram. Não 
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só eu, como muitos outros que desistiram até”. É interessante observar que o “depois 

melhorou” não se refere ao fim das aulas em turno oposto, mas a oportunidades de trabalhos 

na área que foram aparecendo já no final do curso. Outro dado importante nesta fala é que a 

dificuldade financeira era geral e que levou alguns a desistirem do curso.  

Certamente, isso foi um dos fatores causadores da evasão, fato confirmado por 

Vinícius: 

 

O dinheiro é muito importante, porque sem o dinheiro a gente não chega, a não ser 
que more do lado, e se mora do lado é Canela logo você tem dinheiro. Então o 
dinheiro foi muito importante pra você ficar, porque tinha aulas no turno oposto, às 
vezes de violão, porque de manhã você tinha um programa, normalmente as aulas não 
eram marcadas no mesmo turno. Então, ou você fica e gasta dinheiro com almoço, 
lanche ou você volta e gasta dinheiro com transporte, então isso é o fator assim... Se 
de repente botasse no mesmo turno o violão, já quebrava uma, era menos um 
transporte, isso era uma coisa que atingiu muito, que ajudou a evasão. 

 

Vinícius, mais uma vez, assim como Cecília, associa dificuldade financeira a ter que 

ficar o dia inteiro na escola, por causa disso, além de não poder ter um trabalho fixo, gastava 

ainda mais dinheiro, como já ficou claro. Esse fator demonstra que muitas vezes o estudo da 

música ainda tem sido pensado para privilégio de uma classe social, talvez justamente por ser 

pensado por esta classe.  

Por um lado, o governo do estado instala a única escola profissionalizante de música 

da rede pública da Bahia num bairro da cidade de classe média-alta, embora um bairro central, 

e por outro, a própria estrutura do curso exigia que o aluno freqüentasse aulas em dois turnos. 

Mesmo compreendendo que realmente torna-se difícil ajustar num único turno os horários das 

aulas grupais e aulas tutoriais, era necessário ter-se pensado prioritariamente no público-alvo 

daquela instituição e em estratégias que resolvessem, ou pelo menos amenizassem esta 

situação. Com a instituição de políticas de permanência: alimentos e transporte subsidiados 

através de vales, etc., sem contar com um espaço para o descanso e a recreação.  

É relevante o comentário de Carlos sobre o desconhecimento de muitos alunos sobre 

as dificuldades inerentes ao estudo de música: 

 

Tinha gente que não se adaptou, não aprendia, não era aquilo mesmo. Muita gente 
acha que música é fácil, que estudar música é fácil, que fazer música é fácil e não é. 
Tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra estudar. E muita gente não se 
adaptou, não se adaptou a uma aula de M., já vi gente chorar na hora de ir embora, 
entendeu? Então tem essas coisas também. 

 

Vinícius também compartilha dessa mesma opinião:  
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A evasão também se deu muito por conta das pessoas que entraram achando que iam 
tocar violão, como eu achei que na primeira aula ia chegar alguém ia dizer: “Olha 
um violão pra cada um, vamos tocar”. Eu pensei isso. E na primeira aula você lê, 
pentagrama, clave de sol, clave de fá e você fica... E a galera vai esmorecendo, vai 
brochando e acaba saindo. Ah, não era isso não, começava e: “Pô não era isso que 
eu queria não”. Só a M. fez quatro vezes, entrou na primeira turma, entrou na 
segunda turma, entrou na terceira turma que era a minha turma e depois não 
conseguiu fazer nada porque (para ela) era difícil. 

 

A falta de informação do que seria o Curso Técnico de Música pode ser conseqüência 

de uma concepção ilusória sobre a atividade profissional na área, construída, muitas vezes, 

pela mídia de massa, aliada à ausência da educação musical na educação básica. 

Para Lima (2003, p. 84), 

 

Enquanto a linguagem musical não for pensada como uma das formas de 
conhecimento que integra a formação da personalidade humana, o ensino 
musical será visto pelos organismos de avaliação institucional como 
ensinamento acessório não incorporado à totalidade curricular, quando 
comparado a áreas bem mais estruturadas, o que inviabiliza uma atuação 
funcional eficiente. 
 

Considerando que a visão dos organismos de avaliação institucional a respeito da 

linguagem musical influencia e é influenciado pela própria visão da sociedade, esta afirmação 

leva à reflexão de que a ausência de educação musical na educação básica é decorrência da 

incompreensão da sociedade de música enquanto área. O que termina por dificultar a 

estruturação da área e comprometer a formação profissional do músico. 

Cecília e Vinícius também mencionam as disciplinas propedêuticas como uma das 

causas da evasão, a esse respeito ela diz:  

 

Por causa da dificuldade o pessoal queria estudar música, dava de cara... é claro que 
tem que ter isso aí. 2º grau só música fica meio complicado, mas só em ter que 
estudar essas outras matérias, matemática mesmo, gente que negócio insuportável. E 
era uma coisa que a gente nem usava mesmo. Português eu nem digo, precisava falar 
direito e tal, beleza, texto, redação, mas assim matemática, física, física tudo bem, 
mas matemática. Educação física também, educação física foi um horror, tanto que 
no 4o ano eu vi lá na porta do elevador todos os alunos de música foram reprovados 
em educação física, não tinha condições da gente ficar, na época de estágio, de pique, 
todo mundo tinha que fazer educação física, não tinha como. 

 

Vinícius afirma: “Outra coisa é os conteúdos, a gente deu física acústica. Então, não é 

todo mundo que tá ali pra fazer física acústica, tinha alunos como O. que chegavam ali e 

queriam ligar a guitarra e ficar o dia todo, então com física ele nem ia pra sala”. Contudo, ele 
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conclui que: “mesmo sem matemática haveria evasão do mesmo jeito. E matemática é 

importante ter”. 

Este último motivo de evasão apresentado pelos colaboradores traz várias questões: a 

expectativa a respeito do que seria o Curso Técnico de Música e sua concepção do que é ser 

músico, e a relação entre as disciplinas propedêuticas e as disciplinas profissionalizantes. Já 

foi possível verificar no tópico apresentado anteriormente que os alunos não tinham noção do 

que seria um estudo sistematizado de música, condição esta influenciada pela própria 

concepção do que é ser músico. 

A partir do relato de Vinícius, nota-se que a visão do ser músico está ligada a uma 

percepção, do senso comum, de que a atividade do músico se restringe a tocar um instrumento 

musical. Essa visão restrita do fazer musical leva à idéia de que a dedicação exclusiva deve 

estar no executar, um trabalho quase que prioritariamente manual. Esta visão pode ter sido 

reforçada pela própria pedagogia adotada pelo professor de instrumento, que, por sua vez, 

também pode ter recebido esta mesma formação, uma formação unilateral não questionada e 

reforçado pelas pedagogias tradicionais, especialmente a pedagogia tecnicista.  

Certamente, todos os fatores apresentados contribuíram para diminuir a produtividade 

do curso e, conseqüentemente, sua qualidade, e seu potencial de qualificação. Para Frigotto 

(1993, p.179-180), a desqualificação escolar 

 

[...] constitui-se, ao lado dos mecanismos inseridos no próprio processo 
produtivo, numa forma sutil e eficaz de negar o acesso aos níveis mais 
elevados de saber à classe trabalhadora. Esta negação, por sua vez, constitui-
se numa das formas de mantê-la marginalizada das decisões que balizam o 
destino de sociedade. A desqualificação da escola, para a grande maioria que 
constitui a classe trabalhadora, não é uma questão conjuntural – algo, como 
insinua a tecnocracia. A ser redimido, recuperado por mecanismos técnicos 
(ou pela tecnologia educacional). Trata-se de uma desqualificação que 
organiza, uma “irracionalidade racional”, uma “improdutividade produtiva”, 
necessária à manutenção da divisão social do trabalho e, mais amplamente, à 
manutenção de sociedade de classes. Ou, então, como se pode entender o 
descaso concreto, historicamente recalcitrante, com a escolarização da classe 
trabalhadora?.  
 

Para Fernando, foi exatamente o que aconteceu, pois ele atribui seu fracasso no 

vestibular às dificuldades enfrentadas pelo curso e à ausência da execução prática dos 

conhecimentos teóricos adquiridos, já que no teste de aptidão teve que tocar uma música na 

marimba e a escala de si bemol: 
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[...] ele queria a de si bemol, e aí eu fui catando e por eu ter saído catando, porque eu 
sei tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom, a escala maior, aí por eu catar eu 
perdi. Aí depois ele veio falar que os professores lá, grandes na época, acharam 
muito deficiente eu não saber si bemol maior de cor, entende? Aí eu perdi por causa 
disso. Eu prestei vestibular, aí passei, aí na segunda fase de instrumento eu perdi, não 
consegui entrar na faculdade. Que seria uma vontade de cursar o nível superior, que 
eu acabei não indo. 

 

Partindo da citação de Frigotto (1993), pode-se concluir que as dificuldades 

apresentadas como: a estrutura física e material da escola, a estrutura do currículo, a ausência 

e trocas de professores, a localização da escola, etc. não foram um problema de administração 

do governo estadual, da unidade escolar, ou mesmo do corpo docente. Essas dificuldades 

estão relacionadas a uma necessidade do regime capitalista em manter a divisão de classes 

sociais, através da negação à classe trabalhadora de uma escola que seja: “[...] local de acesso 

ao saber social, a partir do que compreenderão melhor seu mundo, sua prática, sua situação de 

classe e melhorarão suas condições de vida.” (KUENZER, 1997, p.33).  

 

 

5.3 FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM MÚSICA 

 

 

O currículo do Curso Técnico de Música do Colégio Estadual Deputado Manuel 

Novaes pode ser dividido em duas partes distintas, acompanhando a base legal da época: as 

disciplinas propedêuticas e as disciplinas específicas ou profissionalizantes, sendo que a carga 

horária destinada a estas últimas era maior. 

Apesar de mencionar as disciplinas de formação geral como um dos fatores de evasão, 

Vinícius considera que elas foram importantes, como exemplo, ela cita a matemática: 

 

Se eu não fizesse matemática ali, eu não ia fazer matemática em lugar nenhum. No 
Teixeira de Freitas eu fiz contabilidade e nem sabia matemática, entrei no curso de 
contabilidade, não tinha visto matemática e entrar ali sem aprender matemática de 
novo não, e tive que fazer matemática pra aprender. Contar, dividir as fusas e as 
semifusas pelo menos até 64. 
 

Fernando também afirma que elas contribuíram para sua formação enquanto músico:  

 
Contribuíram também porque de alguma forma matemática e português de alguma 
forma estão ligados à música e o músico precisa saber ler, precisa saber interpretar, 
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e a matemática também, precisa saber faze,r contar, precisa saber lidar com isso. 
Então, matemática e português com certeza, história, também, inglês... 
 

Para Cecília, essas disciplinas não foram muito importantes: “Ajuda né? Mas eu não 

achava muito não”. E ela explica por que: “E era uma coisa que a gente nem usava mesmo, 

assim”. Carlos pensa que foram importantes, contudo, acredita que poderia ter sido mais útil, 

se os alunos tivessem contribuído:  

 

Eu acho que elas poderiam ter ajudado, mas, não sei, eu acho importante ter tido, 
entende? Porque a gente não ficou sem contato com isso.  Importante formação de 
qualquer jeito. Mas de qualquer forma, eu acho que algumas pessoas não davam 
valor e isso enfraquecia. Os professores não ficavam tão estimulados a dar aula, mas 
eu achei importante. 

 

Como foi visto, segundo os colaboradores, as disciplinas propedêuticas foram 

importantes, contudo, é possível perceber que essa importância não está diretamente ligada à 

profissionalização e à utilização desses conhecimentos na atuação profissional. Tanto o 

currículo do ensino profissionalizante, como o do ensino de 1º grau estavam divididos em 

dois blocos de disciplinas, não apenas como forma de organização em áreas, mas de acordo 

com a concepção da Lei n º 5 692/71 que os regulamentava, como se pode observar no inciso 

1 do Art. 5: 

 

Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá uma 
parte de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado de 
modo que:  
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas 
séries iniciais e predominantes nas finais; 
 b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial 
(BRASIL, 1971). 

 

A divisão entre educação geral e formação especial proporcionava um distanciamento 

legal entre as disciplinas propedêuticas e as disciplinas profissionalizantes. Este 

distanciamento remete mais uma vez à dicotomia entre saber geral e saber específico, entre o 

saber prático e o saber teórico, o que faz pouco sentido na dimensão da vida e do trabalho, 

podendo destacar dois motivos para tanto. 

O primeiro diz respeito à própria natureza do trabalho, segundo Kuenzer: “Se toda 

forma de ação do homem sobre a natureza para transformá-la é trabalho, então todas as 

formas de educação se constituem em educação para o trabalho, e têm, ao mesmo tempo, uma 
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dimensão teórica e uma dimensão prática.” (KUENZER, 1997, p.36). O trabalho concreto14 é 

uma possibilidade transformadora e dinâmica, ou seja, uma atividade ao mesmo tempo prática 

e teórica.  

Com Kuenzer (1997), afirmar-se que não é possível separar a atividade intelectual de 

uma atividade manual nem a manual de uma atividade intelectual. Ao idealizar educação 

como possibilidade de transformação do homem, mesmo qualquer tipo de educação será 

sempre uma educação para o trabalho, pois todo saber socialmente construído estará 

incorporado à dimensão da vida e de resto à do trabalho como atividade concreta. À medida 

que ele é transformado ele também irá transformar, utilizando seu conhecimento intelectual 

para conceber, avaliar e então executar na ação prática. Os conteúdos de qualquer currículo, 

mesmo que isentos de intenção, estarão relacionados com a realidade prática da vida 

cotidiana, e são utilizados, muitas vezes imperceptivelmente, durante a maioria de nossas 

ações transformadoras (KUENZER, 1997). 

Por sua vez, e este é o segundo ponto, pode-se afirmar que “Por sua própria natureza, 

não existem conteúdos que sejam exclusivamente gerais, voltados para a ‘compreensão da 

cultura em que se vive’, como reza o discurso oficial, a par de outros que formem 

exclusivamente para o trabalho” (KUENZER, 1997, p.37). Sendo assim, acredita-se que ao 

adquirir mecanismos de leitura e escrita da língua vernácula, por exemplo, ou de outra língua, 

de cálculos, de apreensão do mundo por meio da história, geografia, biologia, etc, os alunos 

não estão apenas acumulando conhecimentos, mas adquirindo ferramentas para compreender 

as relações sociais concretas. Os saberes adquiridos ou não adquiridos na escola vão compor o 

perfil dos profissionais mais ou menos conscientes de seu papel no mundo do trabalho, 

capazes ou não de perceber o momento histórico em que estão vivendo e expressá-lo em sua 

atividade, em sua arte.  

Se nem a natureza do trabalho, nem a natureza dos conteúdos legitimam a divisão 

entre o saber prático e o saber teórico, entende-se que a adoção deste pressuposto está ligada à 

proposta pedagógica e à concepção política dos cursos técnicos da época. Sendo assim, 

terminaram por transformar as disciplinas propedêuticas em apenas mais uma carga horária a 

ser cumprida, sem indicar o vínculo com a sua realidade e da formação profissional. Contudo, 

não se pode deixar de considerar o relato de Vinícius: 

 

                                                 
14 Segundo Antunes (2005, p.69), a dimensão concreta do trabalho é seu caráter útil. Para o autor essa dimensão 
essencialmente qualitativa se efetiva no “intercâmbio metabólico entre os homens e a natureza, condição para a 
produção de coisas socialmente úteis e necessárias”. Por outro lado, a dimensão abstrata do trabalho é “apenas o 
dispêndio de força humana produtiva, física ou intelectual, socialmente determinada.”(ANTUNES, 2005, p. 69).  



 102 

Teve português, com G. , importantíssimo. Ela fazia um trabalho para literatura, para 
as músicas de Chico Buarque, ela acabou prendendo a galera. O professor tem esse 
dom tanto de afastar como de segurar o aluno. Então, ele tem que ter artifícios, já que 
a gente não ta ali pra ver português e matemática, a gente ta ali pra ver música. E 
normalmente quando a gente fala vamos fazer música é vamos tocar, vamos fazer 
música vamos, vamos tocar. Então, chega lá e vê português e matemática. Então 
botar um livro de Chico, botar uma coisa que vai de ajudar até pro compositor se 
você não virar instrumentista é importante. 

 

Para Vinícius, a responsabilidade de ao menos diminuir a distância entre os blocos de 

disciplinas era do professor, e isso resultaria num maior interesse dos alunos. Kuenzer (1997, 

p.37) compartilha dessa idéia ao afirmar que: “[...] a compreensão dos princípios ou a mera 

automatização não depende da natureza do conteúdo que vai ser aprendido, mas da forma 

como ele é ensinado.” Isto é, a importância de uma disciplina, seja propedêutica ou específica, 

está mais ligada à metodologia e à visão pedagógica do professor do que aos conteúdos a ela 

relacionados, pois não é o conteúdo em se que revela esta importância, mas os conhecimentos 

construídos sobre este conteúdo, e estes podem ser superficiais e supérfluos ou profundos e 

essenciais.  

A respeito dos conhecimentos musicais adquiridos durante o curso, os colaboradores 

destacam entre os mais importantes a leitura. Vinícius, apesar de reconhecer que tiveram 

“inúmeras coisa” e citar o exemplo de canto, afirma:  

 
Foi a leitura, assim focando, o mais importante pra mim, foi aprender a ler música, 
abrir um livro de música, onde tivesse uma música e poder descobrir que signos são 
aquele, porque ali é um papel, ali não tem música, mas são marcas que você vai 
olhando e decifrando e fazendo virar música, acho que isso foi importante pra mim. A 
leitura foi importantíssimo, porque através da leitura eu consegui outras coisas e você 
entra em outro universo. A música vira uma forma de discurso mesmo. 

 

Cecília cita as disciplinas canto, percepção, teoria, canto coral, piano e trompete, mas 

destaca como mais importantes a percepção e a teoria (que ela associa à leitura de partituras), 

segundo ela: “porque realmente é essencial sempre tem que cantar, tem que ter percepção e a 

teoria você lê”.  Manuel também menciona a leitura, a percepção, harmonia, e enfatiza o 

aprendizado de bateria, de tocar lendo e de percepção:  

 

[...] se eu não tivesse aprendido a tocar bateria, eu não aprenderia a tocar os outros 
instrumentos de percussão, foi uma das coisas que eu valorizo do Manoel Novaes, 
com J. B. (professor de percussão), foi ter aprendido a tocar bateria lendo, você ter o 
contato com a partitura mesmo, saber a altura, tudo, os sinais, isso foi muito 
importante pra mim. 
[...] 
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Uma das mais importantes pra mim foi percepção. Porque a percepção ela te mostra 
que você pode perceber as coisas entendeu? Foi por isso, porque até então eu não 
sabia perceber cada instrumento no seu lugar, cada timbre, cada seqüência rítmica e 
melódica, a percepção fez com que eu enxergasse isso. Tanto que até hoje os arranjos 
que vem na minha cabeça, as melodias que vem, tudo é por causa da percepção, 
porque eu percebo nas músicas e através dessa percepção eu consigo fazer a minha, 
entendeu? 

 

Para Carlos, os conhecimentos mais importantes foram: “A parte de leitura, percepção, 

conhecimento harmônico, de alterações de notas”. E também menciona a disciplina de 

improvisação.  

Percebe-se que apesar de se tornarem técnicos em instrumento musical, disciplinas 

ligadas à execução instrumental, não foram o foco dos colaboradores. A importância dada à 

leitura, percepção e teoria musical pode ser compreendida tanto pela relação já discutida neste 

capítulo entre saber música e possuir conhecimentos técnicos como pelo diferencial no 

mercado de trabalho, ao possuir este conhecimento, que poucos têm acesso. Não se deve 

esquecer também a relevância que este conhecimento tem para a academia.  

Sobre isso, vale citar algumas idéias desenvolvidas por Cook (2000 apud RAMALHO, 

2003). Esse autor afirma que o modo unilateral como a academia concebe música hoje é um 

advento do século XIX, oriundo da economia industrial clássica. Esta gerou a economia de 

serviços, que se baseava não apenas na produção de mercadoria, mas também de bens 

simbólicos. Desse modo, a cultura musical passou a desdobrar-se no processo produtivo 

capitalista em três etapas: produção, distribuição e consumo. Daí a concepção de Cook de 

“capital estético”, ou seja, a obra musical que se torna permanente por meio de sua 

“estocagem”, possibilitada pela partitura.  

A respeito do ensino nesta visão, Ramalho (2003, p.49) afirma: “Na nossa mente 

estabeleceu-se, como natural, a ideologia de que o fazer musical é do domínio de especialistas 

apropriadamente qualificados em instituições de ensino formal”. Este domínio está 

intrinsecamente relacionado com as fases da produção capitalista, que, por sua vez 

relacionam-se entre si de forma hierárquica.  Logo, a produção realizada na criação, 

improvisação e execução musical, assume maior importância do que a distribuição realizada 

através da performance, de preparação de partituras, de multimeios, de como a música é 

passada de geração à geração; a distribuição por, sua vez, assume maior importância do que o 

consumo.  

Diante desta hierarquização e da estima dada pela academia ao “capital estético”, 

percebe-se o porquê da valorização de habilidades e conhecimentos técnicos da música, e, em 
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especial, da leitura e da escrita. Pois, para o músico tornar-se profissional deverá estar atuando 

na fase de produção ou de distribuição, sendo relevante lembrar que a primeira possui mais 

destaque que a segunda, para tanto ele precisa possuir propriedade de conhecimentos e 

habilidades necessários para a elaboração, decodificação, codificação e recodificação do 

“capital estético”.  

Além da importância das disciplinas propedêuticas e dos conhecimentos musicais 

adquiridos, os colaboradores foram questionados sobre a existência de disciplinas ligadas 

diretamente ao mundo do trabalho. Neste tópico, eles não demonstram muito entusiasmo, e 

Vinícius chega a afirmar que não existiram, depois lembra: 

 

Não, isso faltou. Faltou muito, eu acho que até botaram alguma coisa, não sei, da 
área de produção, alguma área que dava um encaminhamento. Foi no final do ano 
teve, teve, eu não me envolvi, agora estou lembrando que teve alguma coisa tipo de 
fazer projetos, de indicação. Teve aquele curso Finale que H. deu, e eu acabei não me 
envolvendo porque já estava tão tomado com o [grupo] M. U., e tudo certinho de 
horas e tudo, que eu acabei não me envolvendo. Mas eu acho que teve alguma coisa, 
eu não sou a melhor pessoa pra falar disso.  

 

Cecília também fica em dúvida, mas depois lembra, inclusive, de que forma se 

envolveu:  

 

Teve, agora não serviu pra mim, não que eu me lembre. Ah, teve. Teve sim. H. fez isso 
com a gente tanto que eu fui estagiar no N. também até eu e E., que eram as duas de 
canto, a gente foi trabalhar com crianças. Teve com I. e R. que até gravaram um CD 
com as músicas dele cantando, outros colegas até tocaram, fizeram instrumental das 
músicas dele. Então, nesse sentido teve.  

 

Fernando apresenta a mesma reação:  

 

Na escola eu não lembro muito bem, mas eu lembro que teve uma matéria que falou 
sobre isso, sobre como a gente atuar como músico sem tocar, a gente ser professor, 
trabalhar com pessoas especiais, eu aprendi sim. Eu lembro que teve uma aula, agora 
não sei quem foi que deu essa aula , eu lembro que teve, acho que foi H., acho até que 
foi sobre história da música e, sobre mercado de trabalho, como você atuar. Porque 
assim, H. tinha até uma preocupação com a gente, de não ser um músico medíocre da 
Bahia, então, ele fazia que a gente começasse a enxergar os outros lados da moeda. A 
gente podia ser um professor, podia ensinar uma criança a tocar, podia trabalhar em 
projetos, trabalhar em ONG, e eu comecei a abrir minha cabeça pra isso também. 
Tanto que eu escrevi projetos, e um daqueles projetos que eu trabalhei, fui eu que 
idealizei. 

 

A dúvida, inicialmente apresentada pelos colaboradores, pode ter sido ocasionada por 

falta de entendimento da questão, ou exatamente por não ter sido uma disciplina específica 
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sobre o assunto. O que aparece através da fala de Fernando é que dentro de uma das 

disciplinas alguns tópicos sobre o assunto foram abordados, vale ressaltar que todos os três 

colaboradores, que se manifestaram sobre o tema, citaram o nome do mesmo professor. 

Apesar do currículo mínimo, fixado pelo Conselho Federal de Educação, não 

estabelecer nenhuma disciplina específica sobre o mundo do trabalho, previa o estágio 

supervisionado, que tinha como objetivo iniciar os alunos na atividade profissional. Sobre este 

ponto, Vinícius comenta: 

 

Eles deram oportunidade de estágio, que foi acompanhado por um coordenador que o 
meu foi H., mas que na verdade o estágio quem criou fui eu. O meu estágio eu botei 
como coro que eu cantava, as horas do meu grupo, que o diretor era H. na época. 
Então, o meu estágio foi proporcionado pela escola? Foi, que era o ambiente da 
escola, o ambiente, mas quem procurou, quem criou esse espaço, esse estágio fui eu, 
não foi uma coisa assim: “Estão abrindo vagas para músicos, na orquestra tal e tal e 
tal, para estagiário”.  

 

Cecília fala que fez seu estágio no próprio colégio: “Se eu não me engano era uma vez 

por semana no Canto Coral, a gente ia e passava a técnica e C. vinha e passava a música do 

coral”. Carlos também afirma que, além de estagiar tocando, estagiou como professor. 

Uma vez que o estágio era obrigatório todos deveriam ter passado por uma experiência 

de trabalho. Contudo, os colaboradores não consideram que o curso tenha proporcionado essa 

vivência. A esse respeito Vinícius faz o seguinte registro: 

 

Eles não abriram campo de trabalho, eu acho que formou um monte de músico e aí 
agora? E agora se virem, aí cada um correu pra sua banda, correu pra o seu grupo, 
então era muito pouco, fora as apresentações que tinha no IAT15, aquelas coisas mais 
programadas pela diretora da escola, eles não tiveram a preocupação de abrir um 
campo de trabalho pros alunos. 

 

O que se pode concluir é que os estágios realizados foram na maioria das vezes como 

docentes no próprio Colégio ou então como instrumentistas em grupos e/ou espaços de 

atuação em que os alunos já atuavam. 

Todavia, tanto Cecília como Vinícius deixam claro que mesmo sem pertencer à 

proposta curricular do curso, alguns professores e colegas desempenharam um papel muito 

                                                 
15 O Instituto Anísio Teixeira – IAT é um órgão em regime especial da administração direta, integrante da 
estrutura da Secretaria da Educação do estado da Bahia – SEC, criado em 1983, que tem por finalidade planejar e 
coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações educacionais e capacitação de 
recursos humanos na área de educação. 
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importante, incentivando e favorecendo o ingresso deles no mundo do trabalho, Vinícius 

expõe:  

 

Os professores, teve uma época, que viraram nossos amigos, assim, meus 
particularmente. Então, eu sempre estava pegando toque dos professores que eu via 
que tinham um cunho, via que tinham um respaldo profissional pra poder está 
passando alguma coisa, então eu colava neles. “Aí S. como é que você faz?” Não a 
gente faz assim, não a gente harmoniza assim, se você for por esse caminho não vai 
ser legal. 
Um fato importantíssimo, que eu acho que foi por causa do Novaes e dos 
conhecimentos, foi ter substituído S. quando ele viajava pro Rio (Rio de Janeiro). 
Então, é sinal de que eu tinha competência pra ficar no lugar dele. No L., nas oficinas 
que ele fazia, dava aula. Quando ele viajava, ele chamava alguns alunos, eu estava 
sempre indicado entre esses alunos, sempre substituía ele no L., nas oficinas de flauta 
doce, nas trilhas musicais que eu fiz também. Então foi muito importante pra mim. 

 

Além dos professores, Cecília menciona a contribuição dos colegas:  

 

Minha professora conseguiu estágio pra mim, tanto que assim, o estágio eu comecei 
dando aula no Manoel Novaes, inicialmente eu comecei fazendo estágio lá. Aí surgiu 
a S. (escola de música privada), ela não podia continuar lá e ela queria uma pessoa 
pra substituí-la. 
Vários colegas que tocavam em banda incentivavam a gente a fazer o mesmo, não se 
falava em outra coisa. Tinha gente que trabalhava de uma outra forma, mas, a 
maioria trabalhava com música. Que eu me lembre assim na minha época a maioria 
era com música. 

 

A inexistência de disciplinas ligadas ao mundo de trabalho não foi uma exclusividade 

deste Curso Técnico de Música, fazia parte da concepção de formação profissional vigente na 

época, quando a escola poderia até articular-se às necessidades do mercado de trabalho, mas 

não prestava serviço à classe trabalhadora, pois não democratizava o saber sobre o trabalho. 

Kuenzer (1997, p.33) afirma: 

 

A escola, e os cursos de formação profissional que aí estão, no momento16, 
estão longe de apresentarem competência para atender a essas 
reivindicações17 em função de seu caráter excludente, da inadequação de 
suas formas de organização e de suas propostas curriculares, completamente 
desvinculadas do mundo do trabalho e das características do trabalhador 
(KUENZER, 1997, p.33). 

 

                                                 
16 A primeira edição do livro de Kuenzer intitulado Ensino de 2º grau foi lançada em 1988, portanto, a formação 
profissional a que ela se refere está baseada na Lei nº 5692/71.  
17 No tocante as reivindicações, a autora afirma que a escola seja um “[...] local de acesso ao saber social, a partir 
de que compreenderão melhor seu mundo, sua prática, sua situação de classe e melhorarão suas condições de 
vida” (KUENZER, 1997, p.33). 
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Por meio dos relatos dos colaboradores, observa-se que embora o currículo oficial não 

tenha proporcionado tal formação, o interesse pessoal de um professor em abordar tópicos 

sobre o assunto, as relações interpessoais entre alguns professores, seus alunos, e entre 

colegas favoreceram a construção de conhecimentos ligados ao mundo do trabalho.  

Diante de todas as falas a respeito da formação profissional de nível técnico dos 

egressos e da própria estrutura curricular do curso, percebe-se que a parte específica do 

currículo, salvo algumas disciplinas, foi elaborada e executada num modelo de conservatório, 

ainda que a idéia inicial do curso tenha sido outra. Segundo Jardim (2002 apud VIEGAS, 

2006, p.87) as principais características do modelo “conservatorial” são: 

 

Seqüencialidade, sucessividade e serialidade dos processos de ensino-
aprendizagem.  
Privilégio da exceção à média e preocupação de solistas.  
Privilégio dado à escrita, em detrimento do ouvir e do fazer criativos. 
Perspectiva etnocêntrica (repertório predominantemente europeu).  
Separação entre teoria e prática. 
 

Faz-se necessário pensar que esta prática conservatorial está ligada à formação dos 

próprios professores:  

 

Os professores têm origem e trajetórias sociais e escolares em que 
desenvolvem modos peculiares de perceber, fazer e ensinar música. De um 
modo geral, pode-se dizer que os professores que adquiriram suas bases 
musicais em cursos técnicos de escolas especializadas ou com professores 
oriundos desse meio apresentam uma perspectiva com ênfase na cultura 
musical erudita dos séculos XVIII e XIX, o que significa o culto ao 
virtuosismo instrumental ou vocal, ênfase na técnica e na memorização e 
estudo da gramática e literatura musicais de maneira abstrata e 
supervalorizada (VIEIRA, 2003, p.76). 

 

Haja vista que todos os docentes tiveram uma formação musical escolar inicial neste 

modelo é possível compreender porque mesmo com professores que optaram por trabalhar, 

seja na atividade pedagógica ou na performance, com a cultura musical brasileira, pode-se 

afirmar que em certo sentido o curso acabou adotando um modelo conservatorial. No entanto, 

não se pode deixar de considerar o valor deste curso para seus egressos, e isso pode ser 

percebido nas falas de Cecília e de Fernando. Ela afirma: “praticamente tudo que eu aprendi 

foi lá”. Fernando destaca conhecimentos musicais adquiridos no Curso Técnico: 

 

Muita coisa eu não sabia e aprendi lá com B. Porque eu entrei tocando percussão, 
cheguei lá comecei a ler, a ter a percepção, a conhecer os acordes, a melodia, a 
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harmonia, toda aquela regra que identifica a parte musical que as vezes quem não 
estuda não sabe, eu comecei a ter acesso a isso. E minha forma de pensar 
musicalmente mudou.  

 

Duas frases de Fernando são dignas de destaque: “eu comecei a ter acesso a isso” e 

“minha forma de pensar musicalmente mudou”. A primeira colocação assinala a dificuldade 

de acesso de grande parte da população à educação musical formal e o sentimento de 

privilégio por ter participado desta formação. A segunda mostra que apesar de citar 

disciplinas relacionadas a conteúdos técnicos da música não foram somente estes os 

conhecimentos musicais construídos e adquiridos durante sua formação profissional, além de 

habilidades relacionadas ao fazer musical, sua compreensão sobre a própria música foi 

modificada. 

 

 

5.4 FORMAÇÃO CONTINUADA DEPOIS DO CURSO TÉCNICO DE MÚSICA 

 

 

A última turma do Curso Técnico em estudo concluiu em 1999, durante o período de 

tempo que decorreu desta época até hoje, os colaboradores procuraram desenvolver 

estratégias de formação musical continuada. 

A busca por novos conhecimentos aconteceu principalmente em Master Classes e 

seminários, apenas Carlos e Fernando citam a utilização de estudo autodirigido: 

 

Continuei tocando e estudando sozinho, montei um estúdio pra mim lá no Barbalho, e 
continuei estudando por conta própria e com método de professor, tipo professor M. 
M., mas com método de fita e CD. E participei de um Master Class de M. M lá no 
ACBEU18 e aí estou com o material dele, estou começando a estudar de novo 
(Carlos). 

 

Carlos explica que continuou estudando guitarra, e, não violino, o instrumento que 

deveria aprender no curso, nem violão, o instrumento em que se formou, segundo ele: “porque 

era o que eu tocava, na época, entendeu? No grupo”. Assim como Carlos, os cursos citados 

por Fernando também eram sobre prática instrumental: “eu costumo ir, assim, pro 

PERCPAM19, é um dos cursos que eu freqüento, acho que eu já fui em uns oito PERCPAM, 

já toquei em três, e é um lugar que eu mais valorizo quando tá aqui, entendeu?” 

                                                 
18 ACBEU - Associação Cultural Brasil - Estados Unidos. 
19 PERCPAM - Panorama Percussivo Mundial. 
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Os estudos autodirigidos de Fernando se deram pela carência, já mencionada, de 

estudar um instrumento harmônico para executar na prática o que era aprendido na teoria: 

 

Aí, depois que eu parei, que eu terminei o curso, é que eu comecei a entrar na música, 
comecei a tocar. As vezes, estava de bobeira assim aí pegava o violão que eu comecei 
a entender os acordes, aí eu comecei lembrar de todas aquelas aulas que dava, que eu 
fui, que eu assistia. Algumas coisas começaram a vim na minha cabeça, tanto que até 
hoje eu ainda estou estudando de novo, voltando, to lendo Almir Chediak. Harmonia e 
improvisação, to lendo aí, to estudando de novo, aí fico lembrando assim sabe? É 
muito bom pra mim porque eu sei que está tudo aqui guardado só falta praticar. 

 

Vinícius e Cecília também participaram de cursos com enfoque na execução 

instrumental: “Eu participo muito de seminário de percussão. Eu gosto de percussão e 

desenvolvo um trabalho como ritmísta com outros artistas da terra. Como ritmista não como 

percussionista. Tem Henrique Pinto, aquele Master Class que eu fiz na UFBA, fiz na 

Católica” (Universidade Católica de Salvador). E Cecília: “Na área, eu fiz aqueles master 

classes que tinha na UFBA, de canto”.  

Além destes cursos estes dois colaboradores também mencionam cursos na área de 

pedagogia musical, e apesar de Carlos não ter citado, Vinícius diz que estavam juntos:  

 

Eu fui pra um seminário no Paraná, fiquei dez dias lá num curso para professor. Era 
Folclore em Questão, passou até naquele programa que passa nove horas da manhã, 
de Serginho (Groisman). Eu fui com C. e com Carlos, com Menos Um, a gente ficou 
dez dias lá, aprendemos muita coisa [...] 

 

O curso ao qual Cecília se referiu, foi realizado numa escola de música particular, 

aonde ela trabalhava: “eu fiz na S. também tinha Ritmo e Som, coisas desse tipo eu fazia 

também”. Provavelmente, essa busca por formação pedagógica tornou-se imprescindível 

diante da ausência de conhecimentos a este respeito na formação técnica e a necessidade de 

atuação profissional nesta área. 

Outra necessidade de formação apresentada pelos colaboradores é em relação ao uso 

de novas tecnologias, quanto a isso, Carlos afirma: “Hoje em dia você tem diversas 

ferramentas tecnológicas, a internet, como a questão do MP3, você tem diversos suportes 

tecnológicos que você pode utilizar e deve utilizar se não você acaba meio ficando por fora do 

processo”. Vinícius concorda e fala sobre a exigência do mercado de trabalho: “Exige porque 

quando eu passo pra fazer relatório da sala de aula que entro naquele programa que eu tenho 

que entrar e sair várias vezes, me complico, volto, aí tenho que chamar alguém, é a tecnologia 

fazendo, entrando em cena, fazendo com que eu tenha que usar de alguma forma”. Embora 
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percebam a importância de aprender a utilizar essas novas ferramentas, os colaboradores 

declaram que não possuem intimidade com elas: 

 

Eu sou um músico antigo, eu não consegui ainda me adaptar a tecnologia. Estou 
tendo problema de adaptação, sabia? Eu não consigo chegar no computador entrar 
nos programas pra gravar, eu tenho problema com isso. Assim C. é quem faz a maior 
parte de gravação, de trilha, porque eu não consegui fazer isso ainda, entrar, eu não 
to acompanhando a tecnologia (Vinícius). 

 
Eu sei mexer um pouquinho em computador, meu noivo graças a Deus sabe muito 
mais. Teve até um recital no final do ano passado que eu tive que fazer um play-back. 
Tive que gravar de última hora, a gente foi na casa de um amigo dele que tinha 
computador, tinha todo o equipamento pra poder fazer e aí deu tudo certo e é muito 
mais fácil (Cecília). 

 

Fernando é o único que fala que está aprendendo: “Eu tô aprendendo também 

informática, inglês, correndo atrás porque eu acho que a partir do momento que eu tiver o 

domínio dessa outra área também, musicalmente eu vou estar melhor”. 

Outro ponto que importa ressaltar é a concepção dos colaboradores sobre a relação 

entre estas formações e o Curso Técnico de Música, dois colaboradores se posicionaram a este 

respeito. Para Fernando: “O Manoel Novaes fez com que eu aprendesse até a absorver tudo 

aquilo”. Vinícius destaca que não existia contradições entre as conhecimentos construídos em 

sua formação técnica e os conteúdos abordados durante os cursos de formação continuada: 

 

Muitas das vezes não tem contradição porque a escola acaba sendo a mesma como eu 
fiz, naquele meio era uma coisa erudita, aquela coisa do clássico, do repertório, então 
acaba que é uma escola mesmo séria, é uma escola que você não vai achar coisas lá 
na frente que digam: “Pô eu aprendi que assim, eu aprendi que uma quinta era não 
sei o que”. Você não vai achar absurdos, você vai achar diferenças na parte técnica, 
na parte de concepção musical, de arranjos, não, mas assim é melhor, pô mais eu 
aprendi que era assim, não porque aqui agora a gente já viu que no Finale você vê 
mais rápido.  

 

Embora os colaboradores afirmem que a formação técnica favoreceu sua formação 

musical continuada, e como já foi demonstrado, um número expressivo dos alunos que 

fizeram este Curso Técnico tenham ingressado na Universidade para prosseguirem seus 

estudos na área de música, os colaboradores não o fizeram. É conveniente, portanto, 

compreender as razões que os impediram ou que levaram a não seguir o mesmo caminho, já 

que permaneceram atuando profissionalmente na área. 

Vinícius e Fernando tentaram o vestibular, mas não passaram: 
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Não passei nada. Eu perdi umas três vezes a segunda prova, o segundo dia também. 
Na verdade eu só consegui fazer uma toda.  
Na primeira etapa, nas provas de matemática, português. Eu nunca consegui 
responder tud,o sabia? Muita coisa. 
Sempre tive vontade de fazer, mas não tinha saco de responder, de ler tudo aquilo e 
responder não. Às vezes eu respondia antes de ler, ia chutando (Vinícius). 

 

Eu tentei entrar na UFBA, eu cheguei até a passar na primeira fase só que assim eu 
lembro que eu perdi porque não consegui, por eu ter estudado percussão no Manoel 
Novaes, e nos dois últimos anos do curso eu não fui tão perfeito assim, na média 
mesmo. Eu passei arrastado pra você ter idéia. Nos primeiros anos não, nos primeiros 
anos eu tirei notas boas, mas nos últimos anos eu passei arrastado, como se fosse 
assim eu tenho que concluir, sabe? Também o curso já tava daquele jeito e eu 
precisava tocar, aí eu acabei sendo pai muito cedo, então eu tinha que correr atrás do 
dinheiro. Aí o que aconteceu, eu comecei a deixar um pouco de lado isso. A questão 
de você estudar mesmo, como eu te falei eu estava passando mesmo só na média, e aí 
quando eu fiz a universidade eu passei a primeira fase e fui pra segunda, eu perdi no 
teste de instrumento (Fernando). 

 

Cecília e Carlos nem tentaram o exame vestibular, Carlos diz:  

 

Na época eu não achava, achava que escola de música da UFBA tinha uma 
mentalidade muito fechada pra música clássica, aquele negócio ali, porque não era o 
que eu queria estudar, entendeu? Foi besteira eu ter pensado isso, porque eu poderia 
ter ido lá e ter mudado a cabeça da galera, entendeu? Mas, na época eu não pensava 
assim (Carlos). 

 

Apesar de inicialmente Cecília alegar o mesmo motivo de Carlos: “Na UFBA aquele 

tipo de canto não dá mais não”. Num segundo momento, ela desabafa uma experiência muito 

desagradável que vivenciou na Escola de Música da UFBA: 

 

Eu fiquei muito chocada depois de um lance lá na UFBA, teve um ano que eu fui 
obrigada a cantar doente então, eu fiquei muito mal foi uma das coisas que me 
afastou muito de lá. E eu tava muito doente, mas a professora me disse assim: “Você 
vai ter que cantar”. Isso no básico, e aí eu fiz eu cantei e tal e aí eu vi que tinha sido 
horrível foi a pior apresentação que eu tinha feito. E aí eu fiquei mal com aquilo, e eu 
me lembro bem da pergunta que ela me fez: “Você tem certeza mesmo de que é isso 
que você quer?” Eu tinha no meu coração que eu queria realmente aquilo, e ela disse 
assim: “Você tem até o final do ano pra você se decidir pelo canto erudito, ou como 
é?” Foi assim muita pressão. Mas aquilo me chateou tanto, eu fiquei tão mal que eu 
pensei: “não, eu tenho que ir-me embora”. E ali foi minha última apresentação, foi 
em 98, não 99 lá na UFBA. E aí eu terminei aquilo ali com vontade de não voltar 
mais. Tentei deixar aquilo e tudo, mas ao mesmo tempo eu gosto de canto, não tive 
como desistir.  

 

Vinícius também apresenta uma visão negativa sobre o curso de música na UFBA: 

“Poxa esse curso superior também, acho que tem algumas marcas ali, sabia?” Mesmo sem 
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uma explicação mais detalhada, ele deixa transparecer a suspeita de que não foi aprovado uma 

injustiça, apesar de ter sido reprovado na primeira etapa e admitir que não respondia as provas 

com êxito. Fernando também justifica sua reprovação, assumindo uma postura de vítima:  

 

Porque B. falou pra mim que queria que eu fizesse na Marimba que eu nunca tinha 
tocado, eu fiquei uma semana na escola estudando uma peça na Marimba pra tocar, e 
a peça era dó e na hora ele pedia pra fazer uma escala em Si bemol eu achei que foi 
perversidade dele. Porque ele podia pedir a escala de dó maior pra eu fazer, ele 
queria a de si bemol, e aí eu fui catando e por eu ter saído catando, porque eu sei tom, 
tom, semitom, tom, tom, tom, semitom, a escala maior, aí por eu catar eu perdi. Aí 
depois ele veio falar que os professores lá, grandes na época, acharam muito 
deficiente eu não saber si bemol maior de cor, entende? Aí eu perdi por causa disso. 
Eu prestei vestibular, aí passei, aí na segunda fase de instrumento eu perdi, não 
consegui entrar na faculdade. Que seria uma vontade de cursar o nível superior, que 
eu acabei não indo. 

 

Diante das revelações dos colaboradores, percebe-se dois motivos para o não ingresso 

na Universidade, relacionados à Escola de Música da UFBA: a formação centrada na música 

européia e experiências negativas nesta unidade de ensino. 

Ainda que até o momento não tenham ingressado em um curso superior, todos os 

colaboradores desejam fazê-lo, porém, apenas Cecília continua pensando na possibilidade de 

fazer na área de Música, licenciatura. Carlos deseja fazer alguma coisa na área de 

Administração, Vinícius, Pedagogia e Fernando, Direito. Vinícius e Fernando justificam 

porque não irão fazer para música: 

 

Mas eu vou fazer, não pra música, se eu fizer pra música... não, não pra música, se eu 
fizer é para Educação Infantil, Pedagogia. Pra música eu não tenho mais vontade de 
fazer não, até porque o Manoel Novaes pra mim me deu tudo que eu queria em 
relação a música. Eu posso aprender outra coisa que venha acrescentar, mas pro meu 
trabalho assim, eu fiquei satisfeito com o curso. Pro meu trabalho, trabalho eu falo 
meu trabalho como artista, eu não sou compositor, não sou instrumentista, sou 
porque eu tenho o curso, o diploma, exerço a função de violão, vou até tocar uma 
música pra você, pra você não achar que estou mentindo. Mas o que eu quero fazer 
da minha vida, não vai entender assim, eu tenho material do Novaes ainda aí pra 
estudar mais uns dez anos, nem comecei ainda estudar (Vinícius). 
 
Não, não vou desistir não, mas agora eu quero fazer Direito. Quero virar advogado, 
eu já tô estudando, graças a Deus eu tô sempre tocando, tô sempre dando aula, vou 
dizer a você que eu preciso aprender mais também, mas eu preciso estudar outra 
área. Só de saber que vai voltar para Universidade Federal e passar tudo de novo, aí 
eu quero fazer logo um curso bom mesmo, um curso de direito. E vou fazer vestibular 
no final do ano (Fernando). 

 

A falta de interesse em cursar um nível superior na área de música pode ser 

compreendida tanto pela precarização do mercado de atuação profissional em música, como 



 113 

concepção de que a formação de nível técnico aliada a cursos, estudos autodirigidos e 

formações complementares é suficiente para desenvolver atividades profissionais. Neste 

sentido, mais uma vez os colaboradores demonstram o mérito do Curso Técnico para sua 

formação profissional. Eles reconhecem a importância de formação musical numa escola 

especializada. Segundo Fernando, o músico: 

 
[...] precisa sim estudar música numa escola de música, eu acho que o músico pode 
ser autodidata, ter aprendido tudo na rua e ser um excelente músico, mas ele precisa 
também estudar numa escola que abra a cabeça assim. Eu acho que quanto mais 
conhecimento melhor, sabe? Eu lembro que M. me falava assim: tem o técnico e o 
prático, não adianta só ser prático, tem que ter o técnico também, também não 
adianta só ser técnico sem ser prático. Então, você tem que unir um pouquinho de 
cada um, eu penso assim, tanto que às vezes, quando eu vou tocar em qualquer banda 
que não tem o nível técnico eu não consigo me dar bem. Porque eu vejo vários vícios 
que eles criaram com essa coisa de ser autodidata que acabam atrapalhando no 
entendimento musical até da música mesmo.  

 

Vinícius também expõe uma opinião, que vale citar: 

 

Eu acho que a gente tem que conhecer os dois lados: aquele lado lúdico, o lado solto e o lado 
da academia. Eu acho que as pessoas têm que conhecer os dois lados: a parte orgânica, 
orgânica que eu falo é de corpo, de sentir, “poxa massa aquilo que eu senti nesse CD, de 
corpo, tal”. E depois, “o que eu tô fazendo?” E depois, entender esse mecanismo, como 
acontece muito no teatro as pessoas fazem e depois dizem “pô eu vou fazer e depois vou 
entender o que está por trás disso, que técnica é que eu uso”. Então, eu acho importante 
entrar na escola já com consciência, porque se você não tem consciência do que você quer, 
acontece o que acontece no Novaes você tem uma evasão muito grande, porque a pessoa entra 
sem saber nada e diz assim: “Poxa não era isso que eu queria”. Por que ali era uma 
faculdade, então você vai ver toda aquela sistemática como acontece pra você bater isso aqui, 
pra você fazer isso aqui, o que é que você tem que escrever ali, ou seja “não era isso que eu 
queria”. “Entrei eu fiz o teste de aptidão legal, mas não tinha consciência de que era aquilo 
que eu queria”, então ele entrou pelo cano, ele queria só tocar mesmo, “Eu não quero ser 
músico não”, era só relaxar mesmo. 

 

A partir desta fala, percebe-se que para Vinícius o Curso Técnico foi de grande valia, 

pois ele o compara a um curso de nível superior, e relaciona esta estima ao desejo de ser 

músico. Dessa forma, considera que uma escola especializada em música torna-se importante 

para o indivíduo que tem consciência do que realmente quer. Os dois colaboradores 

mencionam também a importância de uma formação escolar para o desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos técnicos. Referindo-se a esta formação como necessária para 

profissionalização do músico, por outro lado destacam como de igual importância a vivência 

prática da música, e, segundo Vinícius, esta vivência deve acontecer antes da tomada de 

consciência, da reflexão, dos aspectos técnicos.  
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A partir das análises e discussões aqui apresentadas, pode-se compreender ao longo 

deste capítulo, como foi a formação musical dos técnicos egressos, desde as experiências 

musicais vividas antes do ingresso no curso até a extensão de sua formação, após sua 

conclusão. O valor do Curso Técnico para a formação musical profissional dos egressos é 

perceptível em todo o texto e mais de uma vez os colaboradores deixam claro o papel que 

atribuem à formação musical escolar:  

 

Apesar de suas limitações, a escola se constitui, portanto, como a alternativa 
da qual eles dispõem para superar os aspectos de parcialização e fragmentação 
do saber que elaboram com a prática. Em última instância, eles percebem a 
escola como local de democratização do saber (KUENZER, 1995, p.190). 
 

Neste sentido, é válido lembrar que os egressos pertenciam a estratos sociais que não 

tinham acesso ao legado de bens culturais acumulados, visto que: 

 

[...] o legado de bens culturais acumulados e transmitidos pelas gerações 
anteriores, pertence realmente (embora seja formalmente oferecido a todos) 
aos que detêm os meios para dele se apropriarem, quer dizer, que os bens 
culturais enquanto bens simbólicos só podem ser apreendidos e possuídos 
como tais (ao lado das satisfações simbólicas que acompanham tal posse) 
por aqueles que detêm o código que permite decifra-los. Em outros termos, a 
apropriação destes bens supõe a pose prévia dos instrumentos de apropriação 
(BOURDIEU, 2005, p. 297). 

 

Não se pode ignorar um aspecto muito importante que Bourdieu (2005) destaca a 

respeito da apropriação destes bens culturais: a relação entre a apropriação destes bens e a 

prática cultural da família. Ele afirma: “[...] a ação do sistema escolar somente alcança sua 

máxima eficácia na medida em que se exerce sobre indivíduos previamente dotados pela 

educação familiar de uma certa familiaridade com o mundo da arte”(BOURDIEU, 2005, p. 

304).  

Esta familiaridade é observada, quando se trata da formação musical dos 

colaboradores anterior ao curso técnico. Porém, como visto, os alunos experimentaram de 

uma formação musical informal ou não-formal, tendo como linguagem preponderante a 

música popular. Para Bourdieu (2005, p.306),  

 

O sistema de ensino reproduz tanto melhor a estrutura de distribuição do 
capital cultural entre as classes (e frações de classes) quando a cultura que 
transmite encontra-se mais próxima da cultura dominante e quando o modo de 
inculcação a que recorre está menos distante do modo de inculcação familiar. 
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Sendo assim, compreende-se a importância do lema da Escola: “Para que tenhamos 

lugar no concerto dos Povos, nós queremos nesta Escola ouvir o mundo e cantar o Brasil”, e 

das concepções pedagógicas de alguns professores de que os conteúdos musicais devem ser 

ensinados a partir da cultura musical popular brasileira. Pois os alunos já estavam 

familiarizados com esta linguagem musical e recebendo, assim, uma formação acessível. Esta 

formação não implicou no acesso à cultura musical erudita, pelo contrário, favoreceu. 

Entretanto, alguns professores optaram, provavelmente, por sua própria formação musical e 

profissional, em transmitir e “inculcar” a cultura dominante; como resultado, o acesso ao 

ensino sistematizado foi difícil, como visto no caso de Cecília, em relação ao estudo do canto 

erudito. 

Diante das informações, entende-se que o significado do Curso Técnico para seus 

egressos está diretamente ligado à oportunidade de acesso a instrumentos, que permitiram a 

apropriação de bens simbólicos ligados à cultura musical.  
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6. A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CEDMN 

 

 

A atividade profissional do músico vem se modificando junto com as transformações 

do mundo do trabalho e, principalmente, com as mutações do sistema capitalista, desde os 

primórdios da revolução industrial. O novo modelo de acumulação do capital trouxe 

conseqüências para o mundo do trabalho e, dentre elas, algumas afetam, positiva e 

negativamente, a área de Música como, por exemplo, o crescimento do setor de serviços, a 

expansão do Terceiro Setor20 e a exclusão dos jovens no mercado de trabalho (ANTUNES, 

2005). 

Este novo panorama, ao tempo em que tem corroborado com a precarização das 

condições de trabalho na área, pois à medida que cresce a oferta de empregos informais e 

temporários, diminui a possibilidade de construção de uma consciência de classe e de luta 

coletiva por seus direitos, tem evidenciado a necessidade de uma educação da sensibilidade 

através das Artes. 

Para Antunes (2005, p.52), a classe trabalhadora hoje deve ser entendida de modo 

ampliado, ele afirma: 

 

O trabalho produtivo-fabril e extrafabril – constitui-se, tal como o 
concebemos, no núcleo fundamental da classe trabalhadora, que, entretanto, 
como classe, é mais abrangente e compreende também os trabalhadores que 
são assalariados mas não são diretamente produtivo. Portanto, uma noção 
ampliada, abrangente e contemporânea de classe trabalhadora, hoje, a classe-
que-vive-do-trabalho, deve incorporar também aqueles e aquelas que 
vendem sua força de trabalho em troca de salário, como o enorme leque de 
trabalhadores precarizados, terceirizados, fabris e de serviços, part-time, que 
se caracterizam pelo vínculo de trabalho temporário, pelo trabalho 
precarizado, em expansão na totalidade do mundo produtivo. Deve incluir 
também o proletariado rural, os chamados bóias-frias das regiões 
agroindustriais, além naturalmente, da totalidade dos trabalhadores 

                                                 
20 O Primeiro Setor é o governo, o Segundo Setor é o privado e o Terceiro Setor é constituído de instituições sem 
fins lucrativos e não governamentais, as ONG. 
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desempregados, que se constituem nesse monumental exército industrial de 
reserva. 

 

Sendo assim, entende-se que o músico faz parte da classe-que-vive-do-trabalho. 

Portanto, deve-se refletir como as mudanças no mundo do trabalho têm afetado a área de 

Música, iniciando com a análise do papel da Arte e da Música, nesta sociedade denominada 

pós-moderna.  

Neste sentido, importa observar as considerações de Maia (2000) de que se tem 

perdido a possibilidade da sensibilidade estética se contrapor ao estado político e econômico 

existente, que tem ganhado autonomia em relação aos homens. Segundo ele: 

 

A ciência, a arte, e a técnica participam desse processo histórico como 
motores da “dialética do esclarecimento”, do processo de progressiva 
dominação da natureza e dos homens que, em nossa época de formidável 
desenvolvimento tecnológico, praticamente excluiu tudo o que não se 
encaixa na engrenagem, ao mesmo tempo em que se multiplicam as 
possibilidade de algo melhor. A arte enquanto duplicação do existente 
apontando algo melhor deixou de existir no âmbito da indústria cultural 
(MAIA, 2000, p. 23).  
 

A padronização e a massificação da arte trouxeram conseqüências para os 

“consumidores” e para a própria arte. Para Chauí (1999), sob estes efeitos as artes correm os 

riscos de perder três de suas principais características: “[...] de expressivas, tornarem-se 

reprodutivas e repetitivas; de trabalho da criação, tornarem-se eventos para consumo; de 

experimentação do novo, tornarem-se consagração do consagrado pela moda e pelo 

consumo.” (CHAUÍ, 1999, p.329). Para os consumidores, a indústria cultural cria a ilusão de 

que todos têm acesso aos mesmos bens culturais, porém, estes são separados de acordo com 

seu suposto valor de mercado, quem pode pagar geralmente pode usufruir das obras “raras e 

caras” e quem não pode consome as “baratas e comuns”. Desta forma, o valor de mercado 

define o que cada classe deve consumir, atribuindo capacidades, conhecimentos e 

padronizando o comportamento dos consumidores, através do produto cultural consumido.  

   Outra característica presente em alguns produtos da indústria cultural é a ausência da 

realidade social, são desligados de toda tradição, como que a-históricos. A arte torna-se algo 

para ser consumido e não para ser conhecido, fruído,contemplado e superado por novas obras.  

A mercantilização das artes e de forma, mas específica da música, vem transformando 

os músicos em operários de gravadoras e produtoras. Eles atuam como executores que devem 

lançar um “produto” de consumo fácil e rápido, de acordo com a “moda” ou o “estilo” do 

momento, todavia, este “produto-musical” deverá ser descartável, para que a indústria cultural 
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possa cumprir seu papel na acumulação do capital.  Estes músicos, muitas vezes, devem 

escolher entre viver mudando seu caráter musical ou assim como seus produtos serem 

descartados do mercado cultural.  

A mídia cumpre o papel de divulgação e geralmente de imposição da moda musical, 

atuando, em vários momentos, como descobridora de manifestações culturais, que são 

expostas de forma descontextualizada, fragmentada, e transformada ou adaptada para um 

consumo mais eficiente. Outras vezes amplia a fama de um músico ou de um grupo musical, 

que já vem obtendo sucesso em seu contexto de trabalho, utilizando não apenas seu 

repertório, seu “estilo” musical, mas também sua imagem, seu comportamento no palco e até 

sua impressão vocal, no sentido de timbre, dicção, articulação, etc., o que vem provocando a 

aparição e proliferação de tantos covers. 

Outro fator muito importante dar-se pela questão dos direitos autorais, por não possuir 

um controle efetivo das execuções musicais e devido ao crescimento do mercado da 

“pirataria”, a mídia possui uma grande vantagem para alguns artistas, pela maior facilidade de 

monitoramento tanto da música tocada no rádio como na televisão. Todavia, segundo Malm 

(2003, p.3), “Isso leva a uma visão tendenciosa do uso da música, em que o resultado da 

música nos meios de comunicação de massa adquire um peso exagerado quando da decisão 

sobre a distribuição do dinheiro.”  

Portanto, os músicos e grupos musicais que estão na mídia, quase sempre obedientes 

às exigências da indústria cultural são beneficiados tanto pela venda de CD em massa, quanto 

pelo arrecadamento dos direitos autorais. Além disso, o dinheiro de copyright chega mais 

facilmente e em maiores proporções às mãos dos artistas que possuem recursos para gerenciar 

seus próprios negócios, ou seja, aqueles que já possuem uma carreira mais consolidada pela 

própria mídia.  

É importante observar o que Bertoni (2001, p.78) afirma: 

 

No Brasil, somente músicos de sucesso ainda têm liberdade ou a iniciativa 
de lançarem suas músicas, “nadando contra a corrente” do fazer música 
somente por interesse de vender um produto. Porque a mediocridade tem 
revelado as características da lógica de consumo que visa subordinar a 
difusão cultural à lei de mercado. Estes músicos, porém, com sua resistência, 
podem desenvolver um trabalho de qualidade, estimulando a inteligência, a 
imaginação e a criatividade das pessoas. 
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Entretanto, vale atentar que o acesso a essas obras, ditas de qualidade, é limitado, tanto 

pela divulgação quanto pelos custos, principalmente se estes trabalhos não são produzidos em 

série.  

Certamente, a indústria cultural pode ser considerada como mais uma das máquinas 

utilizadas pela nova acumulação capitalista, pois, tem contribuído para a construção de uma 

visão a respeito da arte e seu papel na sociedade contemporânea, de acordo com os ideais do 

capital. Entretanto, vale ponderar que ela não é a única responsável pelas alterações que vêm 

ocorrendo no mundo do trabalho do músico, a nova forma de acumulação capitalista gerou 

tais alterações.  

Estas transformações, que têm gerado a necessidade de um novo trabalhador, 

possuidor de mais conhecimentos, capaz de gerir sua própria carreira profissional, flexível às 

mudanças, atento ao desenvolvimento das novas tecnologias e que tenha domínio de 

conteúdos e habilidades cognitivas superiores, não pode, como concluem as novas tendências 

pedagógicas, prescindir de uma formação artística. 

Todavia, apesar da exigência do mercado de trabalho por um trabalhador mais 

intelectualizado, o senso comum da sociedade brasileira a respeito do músico, e do trabalho 

com a Música, ainda está muito glamouroso ou ligado à função da música apenas como 

divertimento e lazer. Além do mais, permanece firme a concepção de talento inato.  Neste 

contexto Lima (2003, p.82) afirma: 

 

Em pleno século XXI a humanidade ainda não aprendeu a pensar a atividade 
musical como uma atividade profissional que precisa ser respeitada, uma vez 
que exige do profissional um aprendizado constante e eficiência artística. A 
sociedade ainda relaciona a música ao lazer e não lhe confere um atributo 
cognitivo que integra a atividade musical ao elenco e necessidades 
pertinentes à formação da personalidade humana. Seus benefícios culturais, 
sociais, psicológicos, educacionais e profissionais não chegam a ser 
percebidos pela maioria populacional. 

 

Portanto, se por um lado o mercado está cada vez mais exigente, por outro lado a 

sociedade ainda não reconhece a música como uma atividade profissional, em conseqüência 

disso, não valoriza a formação profissional do músico. Desta forma, faz-se necessário 

entender qual a importância da formação musical escolar para as atividades profissionais em 

geral e, em particular, a do músico.  

Neste capítulo, procurar-se-á compreender, a partir da relação estabelecida pelos 

egressos colaboradores, a importância da formação musical profissionalizante e sua atuação 

profissional, abordando, inicialmente, a contribuição do curso técnico para as experiências 
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dos colaboradores no mercado de trabalho. No segundo tópico, serão levantados aspectos do 

desempenho das suas atividades profissionais, destacando as possibilidades de atuação que 

surgiram e as condições de trabalho. Finaliza-se, analisando a utilização e ampliação de 

conhecimentos na atividade profissional. 

 

 

6.1 O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

O ingresso no mercado de trabalho é um elemento primordial na vida profissional de 

qualquer indivíduo. As possibilidades de adentrar o mundo do trabalho podem, inclusive, ser 

um dos pontos determinantes para a escolha ou recusa por determinada carreira profissional. 

Levando em consideração o sistema educacional brasileiro e suas etapas, esta inserção deveria 

ocorrer na idade juvenil que, conforme definição adotada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) representa uma parcela demográfica situada na faixa etária dos 15 aos 24 anos 

(DIEESE, 2005) e, no Brasil, a partir dos 16 anos, idade mínima legal para a participação no 

mercado de trabalho.  

De acordo com a análise realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) (TAFNER, 2006) dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a partir da década de 1990, 

os jovens na faixa etária citada vêm experimentando uma queda na participação no mercado 

de trabalho. Segundo este documento, em 1992, a taxa de participação era 65%, chegando a 

60% em 2001, taxa que tem se mantido nos últimos anos.   

Como já foi demonstrado, os colaboradores cursaram o ensino técnico nesta mesma 

faixa etária, entre os anos de 1993 e 1999, portanto, fazem parte da população jovem ativa que 

vivenciou essa queda. Por isso, acredita-se que perceber o papel do Curso na inserção no 

mercado de trabalho destes jovens profissionais é imprescindível na compreensão do valor 

que o Curso tem para eles. Assim sendo, é de suma importância captar a própria concepção 

deles de atuação profissional, a partir da questão de ingresso no mercado. 
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6.1.1 Contribuição do Curso Técnico para o ingresso no mercado de trabalho 

 

 

Vinícius, Cecília e Carlos afirmam que o ingresso no mercado de trabalho se deu 

durante o Curso Técnico. Mesmo já tocando antes de entrar no curso, Carlos não considera 

que estava atuando profissionalmente, ele diz:  

 

Não, como profissional não. Não minto, eu tinha, eu tocava com uma banda, mas era 
uma coisa também amadora, não era nada profissional. Um grupo formando 
querendo tocar e procurando espaço pra tocar. Mas nada com aquela coisa de 
profissional mesmo. 

 

Apenas Fernando afirma que já atuava profissionalmente: 

 

Assim não era uma coisa, assim como é que eu venho falar, sempre, mas eu já atuava 
sim, tocava, ganhava um dinheirinho, não sei o que. Mas, depois que comecei a 
estudar no Manoel Novaes eu dei um tempo de tocar profissionalmente é como se eu 
fosse realmente buscar um conhecimento até pra eu me especializar no que eu fazia, 
entendeu? Tanto que no 1o e no 2o ano eu parei de tocar pra estudar, aí com as 
dificuldades do curso, tudo aquilo, fez como uma coisa natural, fez que eu começasse 
a voltar pra ter uma... Como se fosse ocupar aquele tempo que estava perdido ali. Aí 
eu comecei a tocar, no 2º ano do Manoel Novaes eu comecei a tocar 
profissionalmente. 

 

Cecília conta: “Eu estava no 3º ano e aí eu comecei a fazer estágio no próprio Manoel 

Novaes e depois eu comecei na S. (escola de música privada) e outras escolas de música, 

várias outras escolas me chamaram e aí eu comecei ensinando”. Quando questionada a 

respeito de atividades profissionais como executante ela afirma: “Bem eu canto na Igreja. Na 

Igreja e em casamento, normalmente. Depois que comecei a estudar música, é que eu comecei 

a cantar em casamentos. Eu já cantava no coral, mas não era nada assim como no Manoel 

Novaes, depois que eu comecei a ganhar disso. Eu cantava realmente ganhando”. 

Partindo destes registros, nota-se que a visão de profissionalização está ligada à 

remuneração. Fernando diz que já atuava, pois já ganhava um “dinheirinho” e Cecília diz que 

começou atuar depois do CEDMN, quando começou a “ganhar disso”. Por outro lado, eles 

também relacionam esta profissionalização à formação escolar. Cecília diz que só atou 

profissionalmente depois que começou a estudar música; Carlos ao mesmo tempo em que 

deixa transparecer que era profissional, afirma que não atuava como “profissional mesmo”; e 

Fernando diz que quando entrou no curso deixou de tocar profissionalmente, mas depois 

afirma que no 2º ano do curso começou a tocar profissionalmente.  
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Estas afirmações podem ser melhor compreendidas ao considerar a falta de clareza 

sobre o que realmente seja um profissional da área de Música, corroborada pela ausência de 

regulamentação da profissão; a importância dada pelo mercado de trabalho, mesmo que em 

outras áreas, a formação escolar; o próprio valor da formação que eles receberam na sua 

atuação profissional. Ou seja, eles percebem que já atuavam, mas não possuíam as 

ferramentas que hoje consideram necessárias a um músico profissional: “é como se eu fosse 

realmente buscar um conhecimento até pra eu me especializar no que eu fazia, entendeu?” 

(Fernando). 

Carlos e Vinícius compartilham a experiência de terem se inserido no mercado com o 

grupo que criaram no período que cursavam a educação profissional,Carlos lembra: 

 

A partir de lá. Na verdade, ‘Vinícius’ e C. que tinham o sonho de montar o grupo 
foram pra lá pro Novaes, começaram a tocar, e de lá eles me convidaram. A partir 
daí a gente começou a montar um repertório e começamos a procurar projetos pra 
tocar, e aí nós tocamos realmente em vários lugares como profissionais. Fizemos o 
projeto “Terça da Boa Música”, fizemos esse do Sesi aqui, Pelourinho Dia e Noite. 
Uma série de coisas, tocamos em festivais.  
A gente montou um release, montou um histórico do grupo, tirou foto e saiu levando 
para os lugares, pros projetos, pro Pelourinho, pro ACBEU, pra Fundação Cultural. 
 

Os colaboradores concordam que o curso contribui para sua inserção no mercado de 

trabalho, contudo, inicialmente eles mencionam apenas o conhecimento musical: “Teve uma 

relação porque o meio que eu trabalho é música, então o Manoel Novaes favoreceu e fez com 

que eu ingressasse. Se eu não tivesse feito música eu não seria..., eu não saberia aonde é que 

eu estaria agora” (Vinícius); “Como é que ele me ajudou? Com tudo o que me ensinaram” 

(Cecília); “Contribuiu, porque se eu não tivesse estudado eu não estaria tocando não. Eu teria 

desistido, tanto é que até hoje eu ainda insisto, porque eu tenho conhecimento, porque se eu 

não tivesse, eu teria desistido” (Fernando); “Claro, a contribuição foi fundamental sim, pra eu 

saber hoje o que eu sei de música, foi tudo lá, no Novaes” (Carlos).  

Quando interrogados a respeito de uma ligação maior entre o Curso e sua inserção no 

mercado eles mencionaram a relação com os colegas e com os professores como um fator 

importante em seu ingresso no mercado. Cecília fala sobre a indicação de colegas para 

trabalhar dando aulas em algumas escolas. Fernando também relata: “Foi porque na época 

alguns já tocavam, e por eu estudar no Manoel Novaes, ser colega, eles me indicavam. 

Professor, teve S, eu toquei com S, ele me indicou, eu toquei com ele, e gravamos um especial 

de televisão com ele para a Terça da Boa Música”. 
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Outro fator de relevância na inserção no mercado de trabalho, e que pode ser 

percebido através das falas de Carlos e Vinícius, é o prestígio que o curso possuía na 

comunidade cultural: 

 

O negócio na Terça da Boa Música foi interessante porque a gente passou quatro 
anos indo assistir à “Terça da Boa Música”. Indo pros shows pra ver, como formação 
de platéia, e depois de quatro anos  a gente montou o trabalho e levou pra lá. E eles 
resolveram colocar a gente, gostaram e por conta de ser um grupo de lá do Novaes 
tal, todo mundo de lá do Novaes. Porque a Fundação Cultural fazia um incentivo. 
Não sei se você se lembra que a gente recebia convite pra OSBA21, pra “Terça da Boa 
Música”. Então era como se tivesse comprovando a eficiência do curso, como o curso 
deu certo entendeu? Formou um grupo e esse grupo está agora tocando aqui nesse 
projeto do qual a gente ganhava convite pra ir (Carlos). 
 
Inclusive o nosso especial na TVE nosso release levava logo em cima: alunos do 
Manoel Novaes da área de música. Então, toda a campanha do Estado e dos 
jornalistas na época foi feita em cima disso, eu me lembro que C. L. botou assim: “Da 
platéia para o palco”, uma matéria grande porque a gente fazia parte do público da 
“Terça da Boa Música”, e assistíamos todos os shows, não pagávamos e de repente a 
gente estava lá. Então é um trabalho que foi por causa do Manoel Novaes, que a 
gente foi convidado pra assistir, queríamos fazer projetos e começamos a trabalhar 
em cima disso (Vinícius).  

 

Carlos confirma que tudo iniciou com esse grupo e a partir de então começaram a 

receber outros convites e a ingressar de fato no mercado, inclusive com o apoio de 

professores: “Sim, sim, sim, eu esqueci de mencionar a participação, enquanto com grupo 

ainda com S., que foi nosso professor. S. tinha um grupo, era um grupo vocal, com oito vozes 

e nós fomos o grupo que acompanhamos durante um bom tempo, fizemos a “Terça da Boa 

Música”, e mais alguns outros projetos com este grupo”. 

Se a relação com colegas e professores na época do Curso favoreceu a inserção no 

mercado de trabalho, ainda hoje abre possibilidades de atuação como pode-se ver na fala de 

Fernando: “Até hoje, às vezes do nada os caras me ligam: ah vai rolar uma tocada ali, ‘você 

vai?’ ‘Eu vou’, ‘100 reais o cachê’, ou ‘não vai rolar nada não, só free comida e bebida e 

transporte, vamos nessa?’.” Vinícius mostra um exemplo disso:  

 

Exemplo de um colega, A., A. trabalha na C., no banco de partituras, editando. Acho 
que quando botaram meu nome pra escola pesou eu conhecer ele, eu conhecer R., eu 
conhecer A. da Confraria. “Pô ‘Vinícius’ é um cara legal, ele foi da nossa turma”. 
Então, eu acho que isso, se não foi indicação deles, porque eu não sei de quem foi a 
indicação, então, aí já foi um contato acontecendo. 

 

                                                 
21 OSBA – Orquestra Sinfônica da Bahia. 
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Mesmo mencionando os conhecimentos adquiridos no Curso Técnico como um dos 

fatores que contribuíram para a inserção no mercado de trabalho, novamente22 fica claro que o 

relacionamento interpessoal entre colegas e entre alguns professores foi fundamental na 

profissionalização dos colaboradores. Inclusive, as atividades que desenvolvem hoje também 

são resultados de amizades construídas no CEDMN, como relata Cecília: “Através de amigos, 

P. (colega do curso técnico) foi quem me chamou pra aqui, na S.(escola de música privada) 

através de M. (professora do curso técnico)”.   

Carlos e Vinícius não foram os únicos beneficiados pelo prestígio que o curso tinha e 

continua tendo na comunidade cultural. Outros egressos começaram a desenvolver atividades 

de ensino em escolas privadas de música, a realizar apresentações como solistas, a se integrar 

em grupos, por serem alunos do CEDMN.  

 

 

6.1.2 Valor do diploma para o ingresso no mercado de trabalho 

 

 

Outro tópico abordado nas entrevistas em relação à inserção no mercado de trabalho 

foi o valor do certificado de conclusão do Curso Técnico. Torna-se interessante observar que 

Fernando foi o único que declarou já ter utilizado o diploma para conseguir um emprego, e 

para ele isso faz diferença: “Em meus projetos eu coloco a xérox. Eu acho que de alguma 

forma é uma segurança pra quem tá lendo o projeto, de saber que eu tive uma formação, pior 

é um projeto sem nada. Eu acho que serviu aquele papel”. E Vinícius foi o único que precisou 

do diploma para um emprego: 

 

Meu diploma, não me deram até hoje, eu já fui lá mais de dez vezes pegar, eu ia falar 
com o secretário de cultura sobre isso. Uma vez foi lá na escola P. que eu precisei do 
meu diploma pra me empregar e não me deram, fui lá várias vezes, a diretora nunca 
tava, disse que tava doente, fez cirurgia, disse que tava não sei o que. Depois disse 
que tava descansando, depois não sei o que, depois não sei o que. Eu não peguei meu 
diploma até hoje, e eu não posso todo dia ir lá, entendeu? Eu trabalhei lá (na escola 
que solicitou o diploma) porque também tinha amigos quando eu entrei lá, tinha S. 
(professor do Curso Técnico). Então não, a gente sabe que ele tem um diploma, que 
ele é formado pelo curso técnico, que é reconhecido no Brasil inteiro. Então eu posso 
ensinar, eu não posso ensinar em faculdade, superior, e foi um trabalho. Eu me 
lembro que eu levei uma revista Isto É que na época que ela me pediu saiu sobre o 

                                                 
22 No capítulo quatro,  a mesma situação referente à preparação para o mundo do trabalho é apontada.  
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curso uma matéria grande, falando sobre o curso técnico, esse curso que eu fiz que 
era reconhecido, eu levei até pra ela a revista. E não consegui pegar meu diploma23.   

 

No Brasil, a Lei n º 3 857 de 22, de dezembro de 1960, criou a Ordem dos Músicos do 

Brasil (OMB), dispondo também sobre a regulamentação da profissão. O Art. 1º do capítulo 1 

desta lei diz que a OMB tem como finalidade: “[...] exercer, em todo o país, a seleção, a 

disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão do músico, mantidas as 

atribuições específicas do Sindicato respectivo” (BRASIL, 1960). E o Art. 28º do capítulo 2 

deixa claro que para o livre exercício da profissão o músico deve ser diplomado por um 

Conservatório ou Universidade, ou estar nos últimos dois anos de um curso de uma destas 

instituições, ou então ser um professor catedrático de música. A outra possibilidade é ser 

aprovado em exame prestado a uma banca examinadora, exame de responsabilidade do OMB. 

 Atualmente, a OMB de Minas Gerais24 informa em seu site oficial que todos os que 

exercem a música como atividade profissional devem estar filiados a esta organização. 

Apresenta três modalidades de carteiras e dois de exames: músico prático, execução de três 

músicas, para avaliação rítmica, melódica e harmônica; exame profissional, com um exame 

teórico e outro prático e, por fim, a carteira para músico estrangeiro. Importa ressaltar, ainda, 

que o site menciona que os músicos se afiliam à esta ordem para “ter respaldo legal na hora de 

negociar melhores contratos e reivindicar condições de trabalho mais dignas” (BRASIL..., 

2005). 

Sobre estes exames vale citar o que afirma Lima (2003), quando questiona se é 

possível exigir dos conservatórios e das escolas de música que cumpram a nova LDB nº 9 

394/96: “[...] diante da existência de um órgão representativo como a Ordem dos Músicos do 

Brasil (OMB), que habilita um instrumentista ou regente mediante um exame que na mais 

fleumática afirmação, é inescrupuloso frente às necessidades de uma formação profissional 

bastante peculiar.” (LIMA, 2003, p. 84). 

Analisando as falas dos colaboradores, a legislação da OMB e a Lei nº 3 857/60, 

percebe-se que apesar da lei prevê a possibilidade de diplomados exercerem a profissão sem 

exame, precisam realizá-lo para obter a carteira. Por outro lado, tanto os colaboradores como 

muitos outros músicos, continuam atuando profissionalmente sem necessidade de apresentar 

nenhuma certificação ou mesmo carteira.  

                                                 
23 Da mesma forma que Vinícius não conseguiu seu diploma, alguns documentos importantes para a pesquisa 
não foram encontrados no arquivo do Colégio. 
24 Como não foi encontrado o site oficial da Ordem dos Músicos da Bahia, o site oficial do Conselho de Minas 
Gerais foi utilizado como fonte de pesquisa. 
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A ausência de escrúpulos nos exames realizados pela OMB, levantada por Lima 

(2003); algumas irregularidades cometidas pela OMB, como a antecipação das eleições do 

Conselho da Bahia para o mês de julho, nos anos de 2002 e 2005, e a inércia na luta pelos 

interesses da classe, têm levado ao descrédito esta Ordem e que se duvide de sua capacidade 

de atuação e de sua competência para exercer a certificação de músicos.  

Ainda sobre a necessidade de certificação para o ingresso no mercado, destaca-se a 

possibilidade levantada por Vinícius de ensinar em qualquer instituição, que não de nível 

superior. Apesar da Lei n º 3 857 não falar de regulamentação específica do curso técnico em 

instrumento musical, no Art. 33, do capítulo 2, cita a possibilidade do ensino em domicílio ou 

estabelecimento de ensino regularmente organizado, apenas para o instrumentista “portador 

de diploma do Curso de Formação de Professores da Escola Nacional de Música ou 

estabelecimento equiparado ou reconhecido” e o instrumento de sua especialidade. 

Contudo, esta exigência não vem sendo cumprida, o que observa-se no depoimento de 

Vinícius, na prática cotidiana de professores de aulas particulares e de escolas especializadas.  

Outro setor de ensino que não exige certificação são as Organizações não-Governamentais 

(ONG). Quando Fernando fala sobre a utilização do diploma em projetos, está se referindo a 

projetos encaminhados para estas instituições. Ele considera que o diploma faz diferença, 

entretanto, Carvalho (2005), em pesquisa realiza da em três ONG da Região Nordeste, 

conclui: 

 

 A realidade observada denota que a qualificação acadêmica não é requisito 
fundamental. A qualidade do ensino de arte nas ONGs não está, 
necessariamente, relacionada à titulação. Ao lado das habilidades técnicas 
profissionais, o saber, aptidões e características pessoais são muito 
importantes para a realização de um trabalho apropriado (CARVALHO, 
2005, p. 92). 
 

Almeida (2005), em pesquisa no projeto Descentralização da Secretária Municipal de 

Educação e Cultura de Porto Alegre, também chega à mesma conclusão que Carvalho (2005). 

A respeito dos oficineiros deste projeto, ela afirma: 

 

O critério inicial da contratação é ser músico profissional. Todos os 
oficineiros têm uma atuação comprovada na cidade de Porto Alegre, tanto 
como compositores quanto cantores e instrumentistas. Procuraram o projeto 
para atender a uma convocação feita anualmente pela SMC, da qual 
tomaram conhecimento por meio da mídia, de amigos, entre outros. A 
seleção é feita a partir do currículo e as experiências anteriores em projetos 
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sociais são consideradas importantes pelo ativista25. A licenciatura, porém 
não é exigida, muito embora o ativista afirme que o licenciado em música 
pode se inscrever (ALMEIDA, 2005, p.54). 
 

Mesmo sem intenção de realizar uma discussão a respeito da formação acadêmica 

necessária para exercer a função de professor, não é possível deixar de pontuar a importância, 

inclusive já apresentada em muitos artigos e relatos de pesquisa, de um olhar mais 

aprofundado dos cursos de formação de professores de música para estes espaços de atuação. 

Vale ressaltar que a discussão, que hoje é nacional, sobre a OMB e sobre a regulamentação do 

exercício profissional de professores de música não freqüenta muito a pauta das associações 

de Educadores Musicais. Outra questão, que deve ser levada em consideração, é a carência de 

licenciados em música, para atender a todos os de campo de atuação que estão surgindo. 

Entretanto, a realidade é que este mercado se utiliza destes “oficineiros” como mão-de-obra 

barata, que sem formação profissional de nível superior, muitas vezes, se submetem a 

condições de trabalho e remuneração degradantes. Isso sem comentar a evidente 

desqualificação para o exercício de uma atividade estratégica para a área musical.   

 

 

6.1.3 Habilidades necessárias para o ingresso no mercado de trabalho 

 

 

Os colaboradores se manifestam quando ao que entendem que sejam as habilidades 

necessárias para um músico se inserir no mercado de trabalho e a relação destas com o que 

encontraram no curso de formação musical de nível técnico. Para Carlos:  

 

Técnica, você tem que ter técnica, tem que ter harmonia, um conhecimento de 
harmonia vasto, pra você tocar com qualquer pessoa. O cara quer tocar forró e você 
conhece a harmonia do forró, quer tocar blues, você vai lá e toca. A técnica, a 
harmonia, acho que assim são os principais. 
 

Ele mencionou esse conhecimento técnico tanto em suas expectativas como nos 

conhecimentos musicais adquiridos que consideram mais importantes no Curso.  

Para Cecília, as habilidades necessárias são:  

Tudo, estudar, ter gosto pra estudar. Ele precisa ter percepção, estudar teoria, 
precisa desenvolver a parte teórica, ele precisa estudar muito a questão de percepção 

                                                 
25 Considerado por Almeida (2005) como o coordenador. 
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ele precisa realmente ter isso aí, acho essencial, percepção rítmica também, pelo 
amor de Deus! Acredito que só. 
 

 A Cecília tinha apontado este “gosto para o estudo” como uma de suas dificuldades no início 

do curso e as disciplinas de Percepção e Teoria como as mais importantes de sua formação.  

Além de habilidades musicais, Fernando chama a atenção para a necessidade do 

desenvolvimento de outras habilidades: “Eu acho que um músico hoje ele tem que saber 

informática, saber uma outra língua e saber bem música”. Quando falou sobre as disciplinas 

propedêuticas, Fernando citou o inglês como uma das disciplinas importantes no curso e 

colocou a ausência de acesso à internet como um exemplo de falta de estrutura do colégio. 

É evidente que estas necessidades apontadas pelo colaborador estão vinculadas à 

necessidade de utilização destes conhecimentos no mercado de trabalho. À medida que se 

tornam parte dos conhecimentos demandados pelo mercado, passam a ser citados como 

importantes.  

Todavia, ao observar que no início de sua fala Vinícius toca em um ponto que ele 

mesmo se recusa a continuar: “Tem gente que não precisa saber fazer nada viu? Nesse 

mercado de hoje... Vou deixar a ‘máfia’ de lado”. Nesta fala está claro que Vinícius se refere 

a uma das conseqüências mais perversas da desregulamentação da profissão e da falta de uma 

definição legal de critérios para o exercício de funções no mercado de trabalho: gente sem 

qualificação e até sem nenhuma formação tomando os lugares de quem investiu na carreira. 

Neste caso, se sobrepõem os critérios políticos, de amizade, do clientelismo e da troca de 

favores. 

Vinícius também afirma que é necessário possuir habilidades profissionais, explica e 

exemplifica: 

 

O mercado hoje até aberto pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, eu acho que 
se tiver o mínimo de competência ele entra no mercado. Lembrando que música é um 
mercado muito perigoso, arriscado, não é todo dia que você encontra um trabalho, 
um emprego, não sei, em música. Você não vira a esquina aqui tem um emprego, isso 
também é por conta dos músicos que de certa forma não cavam esse espaço, não 
desenvolvem projetos, não faz com que abra mais esse espaço de música, porque 
música é extremamente importante e necessária. Você vai pra um casamento tem 
música, vai pra uma festa de quinze anos tem música, você vai pra um enterro tem 
música, quando você nasce tem música, no seu baile de formatura tem música, numa 
missa religiosa tem música, no candomblé tem música, numa cerimônia budista tem 
música, a música é impressionante como ela está em todos os momentos de sua vida. 
Você não precisa de um juiz em seu baile de debutante, você não precisa de um juiz 
em seu baile religioso, em sua festa religiosa, no candomblé, você não precisa de 
arquiteto, então a música você precisa, em todos os momentos marcantes você tem 
música. Agora, cabe a gente fazer isso de uma forma profissional,  tem muitos que 
não são, acho que espaço tem, falta agora chegar junto dessa concepção de que 
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músico pode chegar atrasado e advogado não pode chegar atrasado. Então, tem que 
mudar essa idéia. Teve uma ocasião, que B. tocou no nosso grupo, um tempão, ele era 
do grupo, sempre foi, e ai ele: “Poxa galera cheguei atrasado aqui porque tava 
trabalhando, tive que arranjar um emprego aí, não sei o que, e ai poxa, o negócio 
pegou, poxa”. E ai a gente ficou assim meio, fica fragilizado, quando a gente ta com 
um grupo e diz que o cara arranjou um emprego porque nosso grupo não tá dando, 
aquela coisa, tal, e aí ficou todo mundo triste assim. “Pô mas eu tô gostando desse 
emprego. Pô tá legal, não eu vou de não sei onde até não sei aonde, não sei onde”. 
“Você ta trabalhando pra quem?” “Eu to trabalhando pra Kuat”. Aí o cara é 
vendedor, ‘Carlos’ já é vendedor da Brama, B. vendedor da Kuat, vamos acabar 
montando uma empresa de revenda de refrigerante e aí ele falou: “Não rapaz, eu tô 
trabalhando com música”. “Com música B.?” “É com música, botei um projeto, não 
sei o que, não sei o que. Eu vou tocando pelos lugares a flauta fazendo uma 
musiquinha da Kuat  que eu fiz, tava tocando”. “Que massa velho!”. 
 

Partindo desta fala, é possível notar que para Vinícius as habilidades profissionais são: 

habilidade de gerir sua própria carreira, compromisso e responsabilidade profissionais. Vale 

ressaltar que essa noção de competência faz recair a culpa de todos os insucessos e infortúnios 

da área profissional no próprio músico. Das “máfias” não se fala, assim como em nenhum 

momento as condições sociais do trabalho musical são tematizadas. Nascimento (2003, p.74) 

afirma: 

 

O mundo do trabalho do artista tem indicado que, atualmente, não é mais 
suficiente a mera preparação técnica. É preciso preparar o músico para gerir 
sua carreira, sensibilizando-o quando aos diferentes ambientes em que vai 
atuar e as diferentes interfaces dessa atuação. Isso implica o domínio 
simultâneo de linguagens e tecnologias. Para isso, necessitamos pensar 
nossos currículos a parir de uma multiplicidade de recursos e de uma 
multiplicidade de situações que despertem a curiosidade e garantam a 
preparação para a gestão autônoma das carreiras profissionais, para 
diversificação das visões artísticas, para o intercâmbio entre os espaços 
artísticos e o aumento das possibilidades de escolhas profissionais.  
 

A afirmação de Lima (2003) está coerente com as habilidades colocadas por Vinícius 

e por Fernando, que também chamam a atenção para a necessidade de domínio de línguas e 

tecnologias. Sekeff (1998, p.71) também expressa a mesma opinião: 

 

O novo perfil de profissional deve envolver assim uma especificidade que 
exija e transcenda a mera habilidade técnica e que aponte um 
desenvolvimento amplo e contínuo, respondendo assim às exigências do 
novo cenário cultural e mercadológico deste final de século, garantindo a 
autonomia ao futuro profissional e viabilização das novas expectativas. 
 

Lima (2003) atenta para a exigência do mercado de trabalho em outras áreas e afirma 

que estas exigências se estendem à área de música:  
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Em outras áreas de atuação assistimos à implantação de um mercado de 
trabalho cada vez mais exigente, que elege profissionais com conhecimentos 
tecnológicos atualizados, com habilidades gerais que transcendem a própria 
especialidade, poder de decisão, iniciativa, capacidade para o trabalho de 
equipe e eficiência operacional. No mesmo indivíduo são contempladas a 
polivalência e a especificidade técnica. Regras idênticas estendem-se ao 
profissional de música, o que lhe permitirá melhor reconhecimento 
profissional e funcional (LIMA, 2003, p.83). 
 

É válido concordar com Lima (2003) que, à proporção que a formação profissional do 

músico for deixando de se limitar a conhecimentos técnicos da música, este profissional 

poderá ser mais respeitado no mercado. Porém o mais importante é que estes novos 

conhecimentos possibilitem ao músico se fazer respeitar pelo mercado. A lógica seria 

instrumentalizar o futuro profissional de conhecimentos sobre sua atuação e sobre a relação 

arte e sociedade que lhe fizesse um profissional crítico, exigente consigo sim, mas exigindo o 

respeito devido. Não se pode esquecer, todavia, que os conhecimentos técnicos também são 

ferramentas importantes, e que, infelizmente, no Brasil, a posse destas ferramentas ainda é 

privilégio de poucos.  

Acredita-se também que a necessidade de se construir as habilidades exigidas pelo 

mercado, como por exemplo, a capacidade de gerir sua própria carreira, flexibilidade, etc., é 

uma questão de sobrevivência. No entanto, é preocupante que os cursos de formação invistam 

na valorização desta necessidade sem uma reflexão mais aprofundada sobre a origem das 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho.  

 

 

6.2 DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 

Para uma melhor compreensão dos desafios e das possibilidades encontradas no 

desempenho da atividade profissional dos colaboradores, acredita-se ser prudente iniciar com 

a questão da escolha profissional. Pois, é por meio desta escolha que os trabalhadores são 

engajados nos problemas e nos benefícios de determinada profissão.  
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6.2.1 Escolha profissional 

 

 

A escolha profissional é uma decisão que assume relevância a partir do modelo 

capitalista. Segundo Bock (2002, p.20), “Na Grécia antiga, a atividade humana valorizada era 

o ócio, a contemplação, que era exercida pelos cidadãos livres; o trabalho era a atividade dos 

homens não-livres que tinham a função de produzir a existência material.” Assim sendo, os 

trabalhadores manuais, artesãos, escravos, camponeses dependiam da condição de sua família 

e não de escolha para atuar profissionalmente. A necessidade de produzir bens para 

sobreviver, para os gregos, era vista como uma fatalidade imposta aos mortais. Migeotte 

(2005, p.25-26) afirma: 

 

Aqueles que deviam trabalhar para viver eram chamados de pénètes. Eles 
não eram “pobres” no sentido moderno da palavra, isto é, indigentes, como 
dão a entender inúmeras traduções: a estes, os gregos chamavam de ptôchoi. 
Os pénètes eram “pessoas do povo”, como se dizia em outras épocas, que 
formavam a plebe ou as “classes trabalhadoras”. Aqueles que possuíam 
bastante riqueza, ou pelo menos, conforto material para escapar a essa 
necessidade, dispunham, ao contrário, do que os gregos chamavam de 
scholè, de onde derivou a palavra “escola”, ou seja, o “lazer”, e podiam se 
dedicar a tarefas mais elevadas, como o estudo. A riqueza era, portanto, um 
bem, e a pobreza, um mal. 
 

Migeotte (2005) também destaca que os gregos opunham a scholè às atividades 

produtivas utilizando negativamente ascholia, que significa “ausência de lazer”.  

Para Bock (2002), com a Revolução Industrial surge a divisão técnica do trabalho e 

como conseqüência a idéia do homem certo, no lugar certo. A partir da Revolução Francesa, 

desenvolve-se o conceito de vocação biológica, pois como se pregava a igualdade entre os 

homens não se podia mais justificar as desigualdades sociais por meio da visão determinista 

religiosa. “Agora o orgânico explica as diferenças individuais e sociais” (BOCK, 2002, p.24).   

A questão da escolha profissional, portanto, acontece a partir de um dado período da história 

da humanidade. 

 Em se tratando da escolha profissional, é interessante notar que, apesar de atualmente 

não está exercendo a atividade musical como sua principal atividade profissional, Carlos 

afirma que escolheu ser músico por aptidão.  

Cecília afirma que é porque gosta e lembra quando e como descobriu isso: 
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Eu descobri que gostava de fazer aquilo ali, eu gosto muito de ensinar. 
Eu comecei a estudar em 96, quando foi em 97 no meado de 97 eu comecei a brincar 
com os vizinhos, assim né? Tudo que eu aprendia passava pra aqueles vizinhos, e aí 
eu comecei a ver que eu gostava mesmo de passar tudo que eu aprendia e aí fui 
descobrindo. E aí quando veio a oportunidade do estágio, e aí quando veio à 
oportunidade também de ir pra S (escola de música privada). 

 

Fernando, inicialmente, diz que não sabe quando decidiu ser músico, mas acaba 

levantando algumas possibilidades, entre elas também o gosto pelo que faz: 

 

De músico? Sei lá, tem horas que eu paro assim, por que sou músico? Não sei, eu 
acho assim que, acho que às vezes até pelo comodismo de você estar viajando, de 
você estar fazendo o que você gosta, de música mexer com o seu espírito, porque 
música mexe com você.  Então, de você estar numa área que de alguma forma tá 
recarregando suas energias, que não vai ter stress. Eu acho que foi por causa disso, 
pela facilidade. 

 

Vinícius brinca com a questão da escolha de ser músico, contudo, depois recorda de 

um momento, que considera decisivo na escolha de sua profissão: 

 

Acho que até hoje não consegui.  Não mentira, eu sou músico, né? Querendo ou não 
sou músico. Eu respiro música, trabalho com música, estudo música, vou e dou aula 
de música, volto e música, de noite ensaio música, de noite boto a menina pra dormir. 
Eu sou músico, agora não teve o momento. Acho o momento que eu disse isso foi no 
início do Novaes, quando R. me convidou pra fazer o teste no coro, inclusive eu 
chamo ele de meu padrinho até hoje, foi quem me chamou pra música. E aí eu tinha 
um emprego, era emprego ou trabalho? Emprego que a gente vai pra ganhar 
dinheiro. Mas tinha um trabalhão danado lá viu? E aí trabalhava com serigrafia tal, e 
você tinha que dar hora extra sempre, só que eu não queria dar aquelas horas extras 
porque R. tinha me chamado pra cantar num coro. E aí, “ Pô G. eu não quero dar 
hora extra”. “Rapaz você tem que dar hora extra”. “Pô não quero”. Aí teve um dia 
que eu disse: “Pô não quero dar hora extra não, porque eu tenho ensaio no coro e eu 
quero cantar”. Eu queria cantar, tinha aquela vontade, “ pó, quero cantar, não quero 
ficar trabalhando aqui nesse negócio e embora seja arte também não é a minha”. E aí 
ele falou assim: “Você tem que se decidir, você quer cantar ou você quer trabalhar? 
Rapaz você quer cantar ou você quer trabalhar?”. “Rapaz eu quero cantar”. Aí fui 
embora, me mandei, larguei o trabalho, larguei tudo. 
Tenho paixão por isso, porque lá eu ganhava dinheiro. No coral, nunca ganhei 
dinheiro no coral, um coral de leigos. Acho que foi esse dia que eu disse: “Pô eu sou 
músico mesmo”. 
  

Ao analisar as respostas dos colaboradores, é possível notar que Carlos traz a questão 

do “dom musical”, do “talento inato”. É interessante saber que mesmo não exercendo a 

profissão em tempo integral ele se considera como profissional da música, fazendo crer que 

mesmo com sua aptidão para a música, por questões que mais adiante serão apresentadas, teve 
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que optar por outras atividades. Ao tratar da aptidão mencionada por Carlos, não se pode 

deixar de lembrar de sua trajetória e do ambiente familiar musical que ele descreveu26. 

Para Schroeder (2004, p.113),  

 

Temos, em suma, circulando coletivamente, uma concepção do músico como 
uma pessoa especialmente dotada, capaz de produzir algo original a partir de 
sua própria intuição que de algum modo está vinculado a entidades sagradas, 
que transcendem o poder e os controles humanos. 

 

Ela afirma também que nesta concepção um ambiente musical propício serve apenas como 

espaço deflagrador de potenciais inatos.  

Assim como Schroeder (2004), acredita-se que a teoria social da construção do 

conhecimento de Vygotsky (1998) fundamenta a não existência de talento inato. Para esse 

autor: 

 

[...] o comportamento humano difere qualitativamente do comportamento 
animal, na mesma extensão em que diferem a adaptabilidade e 
desenvolvimento dos animais. O desenvolvimento psicológico dos homens é 
parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser 
entendido (VYGOTSKY, 1998, p.81). 

 

Dessa forma, o homem passa por dois processos de desenvolvimento: o biológico e o 

histórico e, na verdade, o que Carlos pensa que é aptidão, ou musicalidade é o domínio de 

conhecimentos musicais construídos em seu convívio social, como atesta a afirmação de 

Schroeder (2004, p.116): 

 

Considerando a música uma linguagem, um fenômeno essencialmente 
cultural, uma invenção do homem, pode-se dizer que de modo algum ela 
pode estar inscrita geneticamente nele. Se adotarmos a tese de que no 
processo de desenvolvimento do homem primitivo até o homem culturizado, 
não houve nenhuma mudança significativa no seu aparato biológico, então a 
música (ou a musicalidade) não pode ser parte integrante desse aparato, visto 
que, das supostas músicas ritualísticas do homem primitivo às músicas de 
hoje, consideráveis mudanças ocorreram. Isso sem levar em conta o fato de 
que não existe “a” música, mas apenas “linguagens musicais” e, nesse 
sentido, é bastante sintomático o fato de que os talentos “inatos” sempre 
demonstram uma facilidade extrema para as linguagens musicais às quais ele 
têm acesso, de modo intensivo, desde pequenos. Concluímos, então que, não 
sendo a música parte da natureza -  e aqui se inclui a natureza humana -, todo 
tipo de aptidão musical só pode ser entendido a partir da linha de 
desenvolvimento histórico-cultural que, como vimos, na criança aparece 

                                                 
26 Para maiores esclarecimentos ver o subtópico 5.1.1 Formação musical anterior ao curso técnico, do capítulo 
4.  
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entrelaçada ao desenvolvimento orgânico, mas de modo algum pode ser 
reduzido a ele. 
 

As afirmações de Fernando e Cecília deixam transparecer que as oportunidades que 

surgiram em suas vidas foram determinantes na escolha da profissão. Cecília deixa isso bem 

claro quando se refere ao gosto pelo ensino, inclusive exemplificando, e Fernando quando diz 

que não sabe o porquê da escolha da profissão. Imagina-se que, possivelmente, se ela tivesse 

feito magistério também estaria realizada, e se ele não tivesse a oportunidade de fazer um 

curso profissionalizante em música, provavelmente outra seria sua profissão. Em se tratando 

da liberdade de escolha, Bock (2002) afirma que o indivíduo escolhe e não escolhe sua 

profissão, ao mesmo tempo.  

 

De acordo com a classe social de origem do indivíduo, ele tem mais ou 
menos liberdade para decidir, porém sempre será multideterminada. Assim, 
para as pessoas das classes mais privilegiadas, há determinação social; 
portanto, não se trata de liberdade absoluta. Da mesma forma, para 
indivíduos das classes subalternas, há possibilidade de intervenção sobre sua 
trajetória; portanto, não há determinação social absoluta (BOCK, 2002, 
p.69). 
 

Sendo assim, pode-se considerar o Curso Técnico de Música como uma “intervenção 

sobre trajetória profissional” tanto para Carlos, como Cecília, Fernando e Vinícius.  

Este último colaborador relata uma experiência que remete à questão da atuação 

musical como diletantismo, como lazer, uma experiência que nos lembra a fábula de Jean de 

La Fontaine (1621-1695) A cigarra e formiga27. Segundo Martha (1999, p.75), esta fábula 

“revela, através do esquema Situação/Ação/Reação/Reação/Resultado, a postura valorizadora 

do trabalho e da produção capitalista e mercantilista do momento, uma vez que o trabalho dos 

operários era de suma importância para o crescimento das manufaturas no mundo de então.”  

A autora também chama a atenção para a avareza da formiga, que nunca empresta, por isso 

junta.  

Desta forma, a formiga está nos ideais do modelo de acumulação capitalista, trabalha 

exaustivamente como uma operária nos bons tempos para quando chegarem os tempos 

difíceis ter como sobreviver. A cigarra, cantora, “não trabalha”, ela representa os artistas, que 

                                                 
27 A cigarra, sem pensar em guardar, a cantar passou o verão. Eis que chega o inverno, e então, sem provisão na 
despensa, como saída, ela pensa em recorrer a uma amiga: sua vizinha, a formiga, pedindo a ela, emprestado, 
algum grão, qualquer bocado,  até o bom tempo voltar. "Antes de agosto chegar, pode estar certa a senhora: pago 
com juros, sem mora”. Obsequiosa, certamente, a formiga não seria. "Que fizeste até outro dia?" perguntou à 
imprevidente. "Eu cantava, sim, Senhora, noite e dia, sem tristeza”. "Tu cantavas? Que beleza! Muito bem: pois 
dança agora...” <http://www.saudeanimal.com.br/fabula12.htm > Acesso em: 25 mar.2007. 
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estando afastados do processo produtivo de acumulação capitalista de modelo industrial, 

aparentemente não colaboram com o sistema, pois não produzem mercadorias, mas apenas 

bens simbólicos  que nem sempre interessam à indústria cultural.  

Mesmo em versões como a de Monteiro Lobato que, além da “formiga má”, retrata 

uma “formiga boa”, que reconhece o valor do canto da cigarra, quando alegrava seus dias de 

sol, a cigarra não é vista como um trabalhador produtivo, mas como um artista que embeleza 

a vida da formiga, e o faz de forma prazerosa. Ela não participa das “atividades produtivas” 

que, como mencionado, segundo Migeotte (2005), era conhecida por ascholia, “ausência de 

lazer”. Trazendo a idéia de oposição entre trabalho e prazer, trabalho e lazer. 

A sociedade não tem enxergado a música como objeto de trabalho e sim como 

entretenimento. Possivelmente, porque o prazer não esta ligado à compreensão de trabalho, 

que no sistema capitalista pode se entender como mercadoria. O trabalhador vende sua força 

de trabalho por uma remuneração, que garantirá seu sustento e o acesso a bens de consumo, 

portanto, o trabalho não está relacionado à realização pessoal e sim ao suprimento de 

necessidades de sobrevivência. Quando o músico realiza seu trabalho e, aparentemente, 

provoca reações e sentimentos agradáveis em outras pessoas e nele próprio, supõe-se que ele 

não está trabalhando, ele está se divertindo. Em outras palavras, um músico não trabalha para 

prover seu sustento, ele se diverte e ainda recebe para isto. 

 

 

6.2.2 Atuação profissional 

 

 

A partir da inserção no mercado de trabalho, os colaboradores desempenharam várias 

funções dentro da atividade profissional com música, Vinícius cita algumas: 

 

Eu já toquei violão, já toquei pandeiro, já toquei flauta, já toquei gaita. Professor, 
diretor, fiz leitura de peças no Teatro Vila Velha, naquela época em que L., P. era 
vivo, fui colega dele até de trabalho, convidado por J., o diretor. Já fiz trilha pra 
leitura também, já dirigi banda, fui diretor da banda P. um tempo quando ela viajou 
pra Cuba. Acho que eu fui um “Bombril”, mil e uma utilidades. 
 

Todos atuaram como instrumentistas; no caso de Cecília como cantora, e apenas 

Carlos não atuou como professor, o que ele chama de limitação:  

Eu tenho essa limitação sim, como eu não tive essa referência didática, por conta 
dessa coisa, eu nunca me arrisquei a dar aula. Já dei aula assim como estágio da 
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Escola, já fiz este trabalho com algumas coisas, por causa da falta do professor de 
instrumento tive que dar aula de violão.   
 

Cecília diz que já atuou como “regente, professora de canto, professora de 

musicalização infantil”, e Fernando como instrumentista e professor:  

 
Já dei aula de violão, de técnica, de teoria da música, de iniciação à parte teórica, eu 
já participei de um curso sobre musicoterapia, sobre qual a influência da música 
sobre as pessoas que têm algum problema, entendeu? Eu trabalhava com isso no 
Buscapé também, era como se fosse assim eu dava a minha aula de técnica e de teoria 
e depois eu falava sobre a música, colocava a música pra a gente escutar, pra a gente 
ficar com os olhos fechados, era como se fosse um trabalho mesmo didático, de você 
entrar na música. 

 

Sobre a principal atividade que exerce hoje, Cecília responde: “canto, professora de 

canto”. E explica porque não está atuando como cantora: 

 

Pois é né? São as oportunidades que eu tive, porque assim eu canto mais em igreja,  
já me acostumei com aquela coisa assim, pensar pra fora só depois que casar 
também. Ele toca, o meu noivo, será mais fácil a gente tentar assim juntos, tem 
algumas coisas também, quando tenho aquela oportunidade, vamos lá, vamos cantar 
hoje, a gente vai e canta, mas é questão de oportunidade mesmo. 

 

Apesar de Cecília não estar atuando no momento como cantora diz que sente-se 

realizada, pois, gosta de ensinar. Vinícius, a contragosto, tem a docência como sua principal 

atividade, porém continua atuando como instrumentista: 

 

Hoje eu sou professor, pessimamente. Eu não quero ser professor a vida toda não. Eu 
tô passando uma chuva, quero ser músico, e tá no palco é que é minha casa. Dentro 
da sala de aula fechada ali eu não sinto tanto prazer, nem chega perto do prazer de 
estar no palco, é outra pegada.  Viajei essa semana com M. R., ela participou do 
festival e me chamou pra tocar violão. Chegou lá a gente conseguiu que ela tocasse 
teclado e eu toquei pandeiro. Eu fui pra tocar uma vez, toquei cinco, chegou lá um me 
chamou, eu abri o show do festival, fiz com ela, Paulinho Pedra Azul me chamou, subi 
toquei com Paulinho, toquei cinco vezes lá em Ibotirama, ou seja, é a coisa que eu 
gosto de fazer, com dinheiro ou sem dinheiro eu quero estar nos palcos.  

 

Vinícius deixa claro que atualmente está como professor pela necessidade: “É, rapaz, 

eu tive uma filha. Namorei, namorei, e aí M. nasceu, não tava programado por mim, mas 

estava programado por Deus. E aí tudo muda, ainda bem que eu sempre fui muito centrado. E 

aí vem uma filha e a responsabilidade dobra. Você pode até não ter pra você, mas você tem 

que ter pra ela”.  
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Esta realidade é muito comum já que a maioria dos músicos que vivem com 

dificuldades de se sustentar financeiramente apenas como instrumentistas, então, acabam 

dedicando-se ao ensino. Para Silva (1996, p.59), “Uma das razões para o aumento do número 

de escolas alternativas consiste na entrada no mercado de trabalho de alunos formados em 

escolas alternativas ou formais de música e da atuação de músicos práticos.” A fala e Vinícius 

expressa uma situação abordada por Del Ben (2003, p.31):  

 

Ser professor de instrumento e/ou de disciplinas teóricas em escolas de 
música, sejam elas escolas livres, conservatórios ou cursos superiores, deveria 
ser visto como uma escolha e não como resultado da falta de espaço 
profissional para musicistas e/ou bacharéis em música. 
 

 Mas, como já visto, o indivíduo “escolhe e não escolhe sua profissão.” (BOCK, 2002). 

Foi citada pelos colaboradores uma variedade de atividades, que exige também uma 

diversidade de conhecimentos (como por exemplo, a atuação como regente). Ao analisar o 

currículo oficial do Curso Técnico de Música do CEDMN, percebe-se a ausência de alguns 

desses conteúdos, o que não impede de terem sido abordados nesta instituição de forma 

extracurricular. Contudo, acredita-se que a necessidade de “flexibilização”, imposta pelo 

mercado de trabalho, contribuiu para que os colaboradores assumissem funções para as quais 

algumas vezes não estavam preparados. A questão de fundo, que favorece para que estas 

situações ocorram, é a carência de definições sobre o que é ter o nível técnico em música e, 

conseqüentemente, quais devem ser as habilidades e os conhecimentos que este profissional 

deve possuir e seus limites, e ainda quais são suas funções dentro do processo produtivo. 

Como reflexo desta variedade de atividades, existe também uma variedade de locais 

de atuação, como se detecta nas falas de Fernando e Carlos: “teatro, instituições, Pelourinho, 

as ONG, já toquei em Trio [Elétrico], carnaval, micareta, já viajei pro Rio Grande do Sul pra 

tocar em Trio lá, passei sete meses, tocando em Trio” (Fernando); “praças, teatros, qualquer 

lugar que tiver som, aniversários de cachorro, casamento de grilo.” (Carlos). Cecília menciona 

apenas a Igreja, a escola de música em que trabalha e aulas particulares. E Vinícius traz uma 

opinião interessante: 

 

Teatro, escola, rua. Eu já fiz aula de música na rua, lá na rua comprava flautas de R$ 
1,25,  na Gomes, e distribuía na rua, fazia isso com um amigo meu, distribuía pra 
todo mundo e quando todo mundo já tava tocando lá, tchau. Acho que não existe 
espaço adequado pra fazer música. Eu acho que a música já existe independente do 
espaço, então, espaço é um detalhe. 
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Esta afirmação de Vinícius remete à concepção de que a música está presente em 

todos os lugares e que tem espaço para todos no mercado28. Parte da visão de que a música, 

enquanto arte, é o mais importante para o artista, e que as demais coisas (sobrevivência, 

condições de trabalho, espaços adequados, etc) são “detalhes”. Mas também pode se partir 

para uma reflexão sobre a precarização do trabalho do músico, e neste aspecto deve ser 

ponderada.  

Ao difundir que a música, enquanto atividade profissional, pode ser exercida em 

qualquer lugar, admite-se que esta atividade também possa ser exercida por qualquer pessoa. 

Esse tem sido o papel de mídia de massa empurrando e promovendo, como músicos, 

indivíduos incapazes de convencer que tiveram oportunidade de vivenciar algum tipo de 

educação musical, seja formal, não-formal, ou informal29.   

Outro aspecto que demonstra essa precarização é a ausência de vínculos empregatícios 

na maioria das atividades profissionais da área. Sobre isto, importa sinalizar que, dos quatro 

colaboradores somente Vinícius já trabalhou com carteira profissional assinada, atuando como 

professor e, atualmente tem um contrato de prestação de serviço na escola de música em que 

trabalha. 

É interessante observar também de que forma é estabelecida a remuneração, Cecília 

diz que a escola em que trabalha tem o valor de uma hora/aula definida, pela direção, mas que 

em relação às aulas particulares: “é diferente, eu que dou meu preço pro pessoal”. Carlos fala 

que seu cachê está baseado em um piso, sem mencionar o quem define, nem muito menos de 

quanto é esse piso. Vinícius e Fernando falam sobre a negociação que fazem para definir suas 

remunerações: 

 

Eu não tenho um cachê predefinido, até porque é igual carpinteiro, a depender do 
valor da porta eu cobro o cachê, se for uma porta de madeira pura, maçaranduba, eu 
vou cobrar dez por cento em cima daquela porta, se não for uma apresentação grande 
e que 100 reais vai ser absurdo eu cobrar eu não vou cobrar cem reais, né? O Aliança 
me chamou pra fazer um trabalho infantil lá e eu não vou cobrar 100 reais pro 
Hospital Aliança pra tocar para os internos, eu vou cobrar no mínimo 1.500 reais. 
Então, eu vou fazer isso. 
A escola joga uma proposta eu jogo outra e a gente fica no meio. Porque eu nunca 
aceito o valor da escola, porque é muito complicado. Eu vou falar o valor da 
hora/aula não tem besteira não, nessa escola eu ganho 17 reais hora/aula. Eles 
pediram 15 e eu pedi 20 (Vinícius). 
 

                                                 
28 Citação na integra no subtópico 6.1.3 Habilidades exigidas para o ingresso no mercado de trabalho. 
29 Estes termos devem ser entendidos de acordo com a definição de Libâneo (2005) apresentada no subtópico 
5.1.2 Formação musical anterior ao curso técnico do capítulo 5.  
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É combinado assim, geralmente assim, um projeto paga muito pouco a hora/aula, eles 
querem pagar 15 reais a hora/aula, aí eu combino, eu falo que, eu falo a minha 
situação, aí puxo pra 25, até 20 no mínimo, mas 15 eu não quero mais, é muito ruim 
15 a hora/aula. Se eu tiver fazendo projeto e for 15 reais a hora/aula eu “limo” 
mesmo, é uma escravidão (Fernando). 

 

Vinícius ainda afirma que na instituição que trabalha existe uma variação de valor na 

remuneração dos professores: 

 

Inclusive minha hora/aula é a mais cara, embora eu não tenha o curso superior, 
minha hora é mais cara, porque sou o único professor que tem experiência realmente 
naquela área. O outro é A trompetista, mas ele tem experiência só com banda, e eu 
dou aula lá de percepção, e o outro é formado, vai fazer mestrado, é da UFBA deve 
ser seu colega, mas também não, já falou alguma coisa comigo: “Olha, só você está 
recebendo uma hora/aula maior que a minha”. 

 

Se o nível de escolaridade não determina o valor da remuneração em algumas 

instituições, faz-se necessário saber o que tem importância para essa definição. Vinícius e 

Fernando trazem opiniões que aparentemente são diferentes, mas, na realidade têm muito em 

comum, Fernando afirma:  

 

Acho que o que influencia é a indicação, porque eu mesmo, tem gente que me indica 
pra tocar com o Maestro P., aí eu vou tocar lá e o cachê é no mínimo  100 reais e eu 
ganho 100 reais, mas pode ser que no dia do révèillon  o cachê seja 300 reais, aí eu 
ganho 300 reais. Vamos dizer que um amigo tem uma banda alternativa e o cachê lá 
nem tem, mas como é uma coisa assim de amizade eu vou e faço mesmo. Por que hoje, 
eu vejo assim, a questão do valor do seu cachê vai muito de como você é reconhecido 
no mercado e pra você ser reconhecido, você tem que ser visto, e pra você ser visto 
você tem que tocar, por isso não importa o que você vai ganhar, o que importa é que 
você vai estar na vitrine, vai estar em evidência, acho que isso é importante pro 
músico.  
Acho que é isso que vai fazer que ele tenha um cachê, que seja reconhecido 
profissionalmente, acho que sim, acho que sim não, eu tenho certeza que a maioria 
deles que estão aí, alguns saíram de um dia pro outro, mas por causa dos outros que 
já vieram, porque assim eu mesmo conheço pessoas que nunca tocaram, mas porque é 
amigo de cicrano que, já toca um tempão, aí cicrano falou assim: “bota fulano aí na 
minha banda, nessa banda aí”. Aí cicrano vai e começa a ganhar igual ou maior a 
ele. Sendo que um que já tá a não sei quanto anos, já estudou, foi do Manoel Novaes, 
estudou não sei o que, não no ponto que ele tá, entendeu? Isso na Bahia vai de acordo 
com, acho que na Bahia não, no Brasil, vai de acordo com a indicação. E o cara nem 
precisa tocar muito, ele precisa ter conhecimento.  

 

Para Vinícius, 

 

É a experiência, com quem você já trabalhou, onde você passou, com quem você se 
relaciona, você recebe por causa de quem você se relaciona também. Assim, eu 
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trabalhei com S., substitui e toquei com ele.  Toquei na banda dele, fazia violão. Então 
isso tudo faz uma baliza do que é que você vai receber ou não ai receber. 

 

De forma diferente, os dois abordam a questão da experiência e da qualidade dessa 

experiência, que vem por meio dos colegas de trabalho. Kuenzer (1997) informa que assim 

como o preenchimento dos cargos e as funções na hierarquia do trabalhador coletivo, a 

remuneração não é determinada pela qualificação e sim pela relação entre oferta e demanda 

de profissionais pelo mercado. “Quando há muita disponibilidade de um certo tipo de mão-de-

obra qualificada requerida, aumentam os requisitos de ingresso, em termos de escolarização e 

experiência. Quando há escassez, as exigências diminuem” (KUENZER, 1997, p.34). 

Desta forma, à medida que a concorrência aumenta, cresce a necessidade de tocar para 

“aparecer na vitrine”, tornado-se conhecido, não apenas enquanto um profissional capaz, 

porém como um profissional capaz que já trabalhou com determinado artista. Sendo assim, os 

egressos como Vinícius, Carlos e Fernando que tiveram a oportunidade de exercer sua 

atividade profissional com professores do Curso Técnico de Música30, de prestígio musical, 

foram e são beneficiados não apenas na definição e negociação de sua remuneração, mas 

também na inserção e nas condições de ocupação de qualquer função.  

A despeito da instabilidade financeira causada tanto pelo emprego informal como pela 

remuneração das atividades profissionais desenvolvidas na área de música, interessa observar 

que Cecília e Fernando não acreditam mais que é possível se sustentar apenas trabalhando 

com música e estão procurando outras ocupações para completar suas rendas. Ela diz que está 

começando a trabalhar como representante de um produto porque: “Tá ficando difícil, ainda 

mais agora que vou casar”. E Fernando está começando a montar um Cyber: “tudo que eu tô 

ganhando eu tô investindo aí”. Vinícius, ainda que diga que é possível se sustentar somente 

com música, lembra a importância da renda de sua esposa: “Claro, se não eu tinha morrido já. 

Se bem que minha esposa é advogada, mas aí dá uma contra, uma balanceada”. 

E Carlos, o único que não tem música como atividade principal, crê realmente que é 

possível se sustentar apenas trabalhando com música:  

 

Sim, acho, acho que sim. Eu acho, com certeza se você estuda, né? Tem 
conhecimento, tem formação e informação, basta que você tenha iniciativa de ir 
buscar nos lugares pra você fazer a depender do contato que você vai fazer. Ah você 
instrumentista, você é músico, aí vai lá muda, tá nos lugares, pra procurar, pra 
oferecer seu trabalho, entendeu? Você não pode ser também bom, muito bom e ficar 
em casa que você não vai ganhar dinheiro. Qualquer pessoa, você pode ser o 

                                                 
30 Algumas citações a este respeito podem ser encontradas na íntegra no tópico 6.1 INGRESSO NO MERCADO 
DE TRABALHO, deste capítulo.  
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engenheiro da Nasa, ser contratado pela Nasa, se ficar em casa você não vai ganhar 
dinheiro, certo? E se você quer dar aula você também tem que estar lá, você tem que 
buscar especialização, na área de educação. Você tem que correr atrás disso. 

 
Ele justifica sua escolha: “porque eu como eu tive filho novo e tive que me dividir, eu 

sempre estive trabalhando desde lá da época do Novaes, sempre estive trabalhando com 

música e com outro trabalho paralelo”. Contudo, afirma que tem muita vontade de atuar 

apenas como músico e explica porque não deixa seu emprego formal para isso: 

 

Tenho, tenho muita (vontade). Mas, eu vejo assim, como eu tinha falado música não é 
fácil, música não é brinquedo não, você tem que dedicar um tempo considerável pra 
você chegar a um nível bom, a parte de conhecimento teórico é vasta. Então demanda 
um tempo muito grande pra você se especializar, pra você adquirir esse 
conhecimento, e esse tempo eu não tenho porque eu tenho família, trabalho, um 
horário apertado é, tenho outras coisas, entendeu? Hoje eu tenho, posso dedicar um 
tempo da minha vida pra estudar, mas é pouco, entendeu? Eu considero pouco. 

 

A afirmação de Carlos pode ser considerada de caráter excludente do sistema 

capitalista, que afasta a possibilidade de uma formação adequada às classes subalternas, 

excluindo estes da possibilidade de ocuparem vagas em empregos fixos ou não, porém, mais 

bem remunerados. Afasta os carentes dos seus sonhos e aspirações, quando força a adoção de 

alternativas não desejadas para a sobrevivência. A idealização está fincada na esperança de 

que as coisas melhorem.  

Por outro lado, esta afirmação deixa evidente que uma das características do caráter 

excludente da escola é a ausência de música na educação básica. Pois, ao ter acesso à 

formação musical escolar apenas na idade juvenil, idade de inserção no mercado de trabalho 

nas classes subalternas, Carlos não teve tempo para se dedicar ao estudo mais aprofundado da 

música. 

A Lei nº 3 857, de 22 de dezembro de 1960, além de criar a Ordem dos Músicos do 

Brasil, regulamenta esta profissão. Em seu capítulo 2º, apresenta as condições para o exercício 

profissional, o capítulo 3º trata a respeito da duração do trabalho, o 4º sobre a atuação de 

músicos estrangeiros, o capítulo 5º sobre a fiscalização, o 6º sobre as penalidades e o 7º dá 

outras disposições. Em 30 de setembro de 1986, entra em vigor outra portaria que, além de 

outras providências, aprova dois modelos de contrato. Estas leis ainda estão em vigor, visto 

que não foram revogadas, nem reformuladas. No entanto, nota-se através dos relatos dos 

colaboradores, assim como de observações da atuação de músicos profissionais, que não são 

cumpridas e, muitas vezes, até ignoradas, tanto pelos músicos como por seus empregadores.  
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Diante desse contexto, os colaboradores foram questionados sobre o significado do 

sucesso profissional. Cecília diz: “Acredito que é ter força de vontade” e afirma que possui 

sucesso profissional. Carlos também compartilha de uma visão mais humanista e acredita que 

o sucesso profissional acontece quando o indivíduo possui uma formação e consegue 

compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas: 

 

Sucesso profissional é quando você adquiriu primeiro uma informação, formação, tem 
um nível de formação elevado, eu acho que não completo, porque sempre tem alguma 
coisa a aprender. Já tem um nível de formação e informação musical elevado e você 
consegue passar isso para alguém, compartilhar isso com alguém. Eu acho que você 
compartilha e ganha isso em troca porque você precisa dessas coisas. É o que eu 
acho que o grande barato disso é você compartilhar, é você dividir com alguém, seja 
tocando profissionalmente, você vai ta compartilhando com o público, seja dando 
aula que você vai esta compartilhando com o aluno, dando a ele tudo que você 
aprendeu, ensinando a ele e ao mesmo tempo você vai tá aprendendo com ele. Eu 
acho que o sucesso profissional é isso, é quando você consegue compartilhar o que 
você aprendeu. 

 

Fernando expõe uma opinião encontrada mais comumente, e apresenta uma 

dificuldade pessoal para o exercício da profissão: 

 

É estar feliz com a profissão que tem e continuar trabalhando independente de 
qualquer coisa. Às vezes, o sucesso não é só dinheiro é você estar bem. Pô eu tô 
conseguindo construir essa trajetória, porque ninguém foi da noite pro dia, e os que 
foram da noite pro dia já desapareceram, né? Então, eu tô no caminho, é isso mesmo, 
é difícil mesmo, eu tenho certeza disso, não é fácil pra ninguém. Se bem que no 
começo, as coisas começaram a ser fáceis, no começo, as coisas são bem fáceis, né?  
Começa a aparecer tudo, você começa a tocar, depois as coisas foram ficando mais 
difíceis, porque se torna mais difícil, porque pra mim eu sofro uma coisa muito forte, 
por ser branco e ser percussionista e morar na Bahia, né? Então percussionista só é 
negro, e os caras às vezes me vêem assim me vêem branco e diz assim: “o cara sabe 
tocar p. n”., e nunca me viu tocar, então eu sofro com isso também, os percussionistas  
brancos aqui na Bahia sofrem muito com isso, tanto que eu tenho amigos até hoje, 
que outros já me viram tocar, mas eles não acreditam que eu toque, porque nunca 
teve oportunidade, eu também não vou chegar na frente deles “aqui ó”, não vou fazer 
isso, também deixo achar que eu não sei tocar mesmo, deixa lá.   

 

Sobre essa dificuldade, a fala de Cecília esclarece que, tanto para ela como para 

Fernando, é preciso ter força de vontade para obter o sucesso profissional. Vinícius traz outro 

julgamento a propósito do sucesso: 

 

Sucesso profissional? Sucesso profissional é pagar minhas contas. Sucesso 
profissional com dívidas? Porque assim, pô eu tenho sucesso profissional e ando 
endividado, não pago as contas, moro de favor, moro na casa de amigo e amiga, 
moro na casa de vários amigos. Sucesso profissional, pô ele é massa, ele toca como 
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que, é lindo, ele é maravilhoso. Sim, e não paga as contas dele? Não sei se isso é 
sucesso. Sucesso profissional é pagar minhas contas mesmo. 

 

Acredita-se que a concepção de sucesso profissional está vinculada ao valor do 

trabalho. Schwartz (1996) chama a atenção para a dificuldade de compreender o significado 

do que seja trabalho perante as mudanças que têm ocorrido no mundo do trabalho, diferente 

do que ocorria há tempos atrás: 

 

Enquanto nos decênios precedentes esta forma do trabalho como mercadoria 
foi relativamente estável, aceitou-se mais ou menos como evidente uma 
equivalência intuitiva entre, de um lado, o “trabalho”, e, de outro um 
emprego remunerado, enquadrado por estatutos, convenções, lugares 
identificados de negociação ou de antagonismo a respeito dos termos desta 
troca (SCHWARTZ, 1996, p.147). 
 

Esta equivalência entre trabalho e emprego, apresentada por Schwartz (1996), leva a 

imaginar que neste período o sucesso profissional estaria relacionado com a conquista de um 

bom emprego. Atualmente, como já visto, este não pode ser o conceito de sucesso 

profissional, por que esta equivalência já não existe mais. O autor apresenta dois modos 

extremos que caracterizar o trabalho: “ou o trabalho é simples, ou é uma realidade complicada 

pra ser compreendida.” (SCHWARTZ, 1996, p.150).  

Segundo o autor, quando se possui uma idéia simples do trabalho: “[...] podemos 

reduzi-lo a uma troca de tempo por salário. Então, certamente, o trabalho tem um valor 

imenso: fonte de retribuição, pois, numa sociedade de mercado, meio de vida.” 

(SCHWARTZ, 1996, p.151). Analisando a afirmação de Vinícius, pode-se concluir que este é 

o valor que ele confere ao trabalho, o valor de troca, portanto, seu sucesso profissional 

relaciona-se a este valor. À medida que ele consegue vender sua mão-de-obra por um valor 

que proporcione poder de atuar ativamente na sociedade de consumo, adquirindo bens 

materiais ou simbólicos que considera necessários a sua sobrevivência, ele conquista o 

sucesso profissional, pois valora seu trabalho como meio de vida. Na realidade, pode-se 

afirmar que ele obteve sucesso como consumidor. 

O autor acredita na idéia de que o trabalho é complicado e, para explicar, ele afirma 

que: “[...] em nossas sociedades contemporâneas, todo pensamento sobre o valor do trabalho 

deve tentar articular as ‘circulações’ e as ‘barreiras’ entre a forma do trabalho como 

mercadoria e os outros momentos da vida humana.” (SCHWARTZ, 1996, p.151). As 

‘circulações’ apresentadas por Schwartz relacionam-se com o que ele chama de “uso de si”, 

ou seja, o uso do corpo biológico, psíquico e histórico; e “uso dramático de si”, ligado ao 
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universo de valores. Dessa forma, o trabalho mercadoria não pode ser separado dos outros 

momentos da vida social. Por outro lado, segundo o autor, existem “barreiras” entre este 

trabalho-mercadoria e as outras formas de atividade.  

Nesta visão, chama-se a atenção para as informações dos outros colaboradores que 

apresentam a “felicidade”, ou seja, o sentimento de prazer na realização de seu trabalho e o 

partilho de seus conhecimentos ao sucesso profissional. Nota-se, deste modo, que estas 

concepções estão muito mais atreladas a princípios e valores pessoais do que mercadológicos. 

Por sua vez, estes valores e princípios estão atrelados a outras situações da vida social e 

também a situações de trabalho em que, por meio do “uso de si” e do “uso dramático de si”, 

os colaboradores foram beneficiados. 

 

 

6.3 UTILIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 

De acordo com Schwartz (2003, p.23), “[...] toda atividade de trabalho encontra 

saberes acumulados nos instrumentos, nas técnicas, nos dispositivos coletivos; toda situação 

de trabalho está saturada de normas de vida, de formas de exploração da natureza e dos 

homens uns pelos outros”. O autor complementa esta afirmação com a constatação de que este 

concentrado histórico não pode por si só determinar o que vai se passar na atividade de 

trabalho, é sempre, por uma parte, inacabado e se re-escreve em permanência. O que significa 

que novas normas de construção de saberes, de construção social, “renormalizações31” 

incessantes reaparecem em todos os lugares onde os grupos humanos mobilizam-se para 

produzir.  

Compreende-se, logo, que os saberes construídos no curso técnico não ficaram 

estáticos durante todo o processo de atuação profissional, todavia, se ampliaram e 

modificaram à medida que iam sendo ou não utilizados.  

Todos os colaboradores sempre se referem aos conhecimentos musicais adquiridos 

durante o curso como contribuições para sua atuação profissional. Entretanto, quando fala de 

sua primeira experiência no palco, mesmo tendo começado a estudar música no Curso, 

Vinícius reconhece que nem todos os conhecimentos utilizados foram aprendidos lá: “Parte 

                                                 
31 Para Schwartz (2003) as “renormalizações” são novas normas de construção de saberes, de construção social. 
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sim, parte não. Alguns alunos já tinha uma malícia musical, tanto é que C. já tocava em outras 

bandas, em outros grupos e trouxe também a bagagem dele não é? Os riffs, as pegadas e tal, 

mas a gente, metade com certeza, foi tudo lá”. 

Carlos, inicialmente, não consegue perceber a utilização destes conhecimentos no 

momento da execução instrumental: “Olha, no momento de criação assim talvez, no ensaio 

era mais era mais instintivo eu acho, mas, no momento de criação pô a gente pode usar esta 

escala aqui, pode usar este acorde aqui invertido que a gente aprendeu na aula”. No entanto, 

quando fala dos conhecimentos que ampliou no trabalho acaba identificando que utilizou 

conhecimentos aprendidos no curso: 

 

Sim, sim, sim, por exemplo, essa questão do forró mesmo, você tem que mergulhar 
mesmo lá na coisa, nas harmonias, nos solos, nas coisas pra poder tocar, aí você tem 
que parar um tempo mesmo pra poder estudar. Aí quando você começa a tocar, tocar, 
tocar, você vai ver que as harmonias são muito parecidas, os caminhos são bem 
parecidos. 
Os caminhos da própria música, do próprio estilo entendeu? São muito parecidos e 
que você, aí a partir disso você começa a identificar com do aprendizado. Que você 
traz. Aqui tem uma dominante secundária e ela tá preparando pra este acorde aqui, aí 
vai, entendeu? 

 

Ele lembra também que alargou seus conhecimentos sobre improvisação musical: 

 

Antigamente a parte de improvisação, por exemplo, eles dão uma tonalidade que você 
tem um campo harmônico pra usar ali, aí você só usa aquilo se você colocar uma 
nota diferente... hoje em dia não, hoje em dia está muito mais aceitável você usar, 
utilizar diversas outras coisas além do campo harmônico pra fazer improvisação, até 
pra harmonizar mesmo,  você pode colocar um acorde diferente naquele campo.  

 

Sobre a utilização de conhecimentos adquiridos no curso, Fernando afirma: “até hoje 

eu dou aula, ensino com o que eu aprendi no Manoel Novaes”. E expõe que seus 

conhecimentos foram ampliados em duas situações, na docência: “ampliou porque eu 

continuei ensinando, e quando você está ensinando você termina vendo essas mesmas coisas e 

até mais”. E também durante a resolução de dificuldades: 

 

Foram pelas dificuldades que a gente às vezes encontrava, e pelo conhecimento que a 
gente tinha a gente sempre resolvia, e se não tivesse o conhecimentos essas 
dificuldades iam ficar mais difíceis ainda. Eu acho que quando a gente sai de lá e 
começa a trabalhar em outro lugar, começa a aguçar o que já aprendeu em certos 
momentos da sua trajetória, até quando alguém fala, desafina, qualquer coisa assim 
desse tipo, saiu do ritmo, ou então até um olhar, tudo fez com que eu me ligasse mais 
ficasse mais atento a essas coisas.  
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Vinícius apresenta uma concepção interessante a respeito da ampliação de 

conhecimentos no mercado de trabalho: 

 

O que foi ampliado foi a visão musical, quando você tá ali dentro querendo ou não 
você tem a visão acadêmica e do presente, quando você sai vai pra outro lugar vai 
pra o próprio mercado de trabalho você vê que não é só aquilo, você vê que o buraco 
é mais embaixo. Então, você acaba ampliando sua visão em relação a música, em 
relação a tudo, inclusive as dificuldades são ampliadas.  

 

Além da ampliação de conhecimentos no mercado de trabalho, três colaboradores 

relataram o desenvolvimento de outras habilidades musicais. Vinícius conta: 

 

Eu desenvolvi a parte rítmica, porque eu tô profissionalmente trabalhando com 
percussão. Então, eu consegui, tomei uma aula com M. S. e fiz o seminário da UFBA, 
fiz algumas coisas assim paralelas, e tô aprendendo Berimbau agora, e aprendi 
percussão, aprendi quando saí de lá. Muita oficina, entrei na P. dei aula na P. de 
violão e na contrapartida, eu assistia todos aqueles estrangeiros que iam pra lá 
ensinar tambor, ensinar pandeiro, peguei tudo. 

 

Cecília novamente fala sobre a docência e diz que desenvolveu habilidades nesta área: 

 

Aprendi uma coisa que eu não conhecia, não sabia trabalhar com criança. Então eu 
fiz o seminário, teve essa iniciação musical e foi muito legal, não sabia nem pra que 
lado ia, conversar com criança eu nem sabia pra que lado ia e eu aprendi. E hoje 
assim eu me dou muito bem.  
 

A outra habilidade que Cecília menciona diz respeito à execução vocal: 

 

No canto, teve outros estilos que eu desenvolvi além do erudito e no Manoel Novaes 
tinha popular também. Depois que M. saiu ai entrou C., então venho uma linha 
popular. Mas, eu aprendi outras coisas também black, eu amo isso, eu descobri que 
eu gosto demais disso, muito mais do que o erudito. Amo as coisas que aprendi na 
minha vida, mas aprender a questão do black, sou apaixonada por isso, me encontrei. 

 

Ela explica como conseguiu desenvolver a habilidade de cantar outros estilos, 

utilizando outra técnica: 

 

Ouvi vários tipos de músicas, porque lá era uma linha só, então ouvi vários  estilos de 
música, eu tive essa dificuldade, tanto que eu levei três anos pra derreter um pouco da 
técnica que eu aprendi lá, três anos. 
Eu tive que parar de estudar aquilo e passar a ver uma outra coisa, a assistir uma 
outra coisa, a ouvir outra coisa, outros tipos de música que não o erudito. E eu 
mesma fazia, eu mesmo estudando. Tinha dia assim que era terrível pra mim, que eu 
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levei três anos pra..., porque eu só cantava de uma forma eu não conseguia cantar 
outras coisas só aquilo, uma linha só, era horrível.   

 

Fernando compartilha uma situação semelhante a de Cecília:  

 

Eu precisei, porque na época que eu tocava no Manoel Novaes eu esqueci um pouco a 
música popular, a música de rua, música do povão. Quando eu saí do Manoel Novaes 
por eu já ta tocando MPB e tal, aí eu falei assim: “Não eu já moro na Bahia eu tenho 
que tocar música da Bahia”. Aí eu comecei a tocar música da Bahia. Foi aí que abriu 
mais o mercado pra mim porque até então o Manoel Novaes fez com que eu só tocasse 
música boa, mas a música boa não traz não é? Aí o que eu precisei fazer, eu precisei 
sair dessa música pra poder fazer a outra música também, entendeu? Porque assim o 
Manoel Novaes, a influência que eu sofri no Manoel Novaes foi boa, mas teve 
algumas coisas ruins também. Assim com relação, era uma contradição assim, porque 
eu fazia música eu queria tocar música boa, mas a que faz na minha terra é uma outro 
tipo de música, uma música mas, não é como eu vou dizer, uma música ruim, mas uma 
música mais fácil, mais simples de fazer e uma música que acaba te rendendo fruto. 
Aí o que aconteceu, eu comecei a entrar em contradição assim mental, aí eu falei:  
“que nada eu vou fazer pagode mesmo, vou tocar arrocha, vou tocar axé, não quero 
nem saber eu vou tocar”. Eu mudei um pouco a minha concepção e hoje eu toco tudo, 
não quero nem saber. 

 

O imperativo de ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades apresentadas pelos 

colaboradores, em grande parte surgiu a partir da exigência do mercado e da necessidade de 

se manter nele, como se vê claramente na fala de Fernando. É conveniente perceber que as 

habilidades desenvolvidas referem-se à atuação profissional com música de massa, no caso de 

Fernando, e outros estilos de música, que não o erudito, no caso de Cecília. Para se 

compreender melhor a necessidade destas habilidades específicas, precisa-se entender o 

desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos que, segundo Bourdieu (2005, 

p.102), “[...] é paralelo a um processo de diferenciação cujo princípio reside na diversidade 

dos públicos aos quais as diferentes categorias de produtores destinam seus produtos, e cujas 

condições de possibilidade residem na própria natureza dos bens simbólicos.” 

O autor apresenta dois campos de produção: o campo de produção erudita, “[...] 

enquanto sistema que produz bens culturais (e os instrumentos de apropriação destes bens) 

objetivamente destinados (ao menos a curto prazo) a um público de produtores de bens 

culturais que também produzem pra produtores de bens culturais.” (BOURDIEU, 2005, 

p.105); e o campo da indústria cultural, “[...] especificamente organizado com vistas à 

produção de bens culturais destinados a não-produtores de bens culturais (‘o grande público’) 

que podem ser recrutados tanto nas frações não-intelectuais das classes dominantes (‘o 

público cultivado’) como nas demais classes sociais.” (BOURDIEU, 2005, p.105).  
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O campo de produção erudita, portanto, além de possuir um público limitado, 

apresenta-se como exclusivista fechando-se em si mesmo e exigindo para uma possível 

inserção, alto domínio da sua produção, domínio estilístico e técnico. Dessa forma, o ingresso 

e a permanência dos colaboradores no campo de produção erudita tornaram-se inviáveis, por 

não possuir as habilidades exigidas para tanto, pelo público limitado, ou pela dificuldade de se 

inserir neste campo, o que os levou a desenvolver as habilidades musicais já mencionadas. No 

campo de formação profissional, esta questão se reflete na existência de locais diferenciados 

de aprendizagem e os limites destes locais. A aprendizagem de música erudita, por ser mais 

demorada e exigente, demanda mais tempo que acaba vencendo na luta pela sobrevivência 

auto-sustentada. 

Depois de descreverem os conhecimentos e as habilidades desenvolvidos e ampliados 

em sua atuação profissional, os colaboradores falaram sobre a contribuição dessa atuação para 

sua formação musical e humana. Fernando e Vinícius, de formas diferentes, falam sobre o 

prazer de estar atuando como instrumentistas. Fernando diz: “Melhora, porque você está 

tocando, não é? Um músico sem tocar ele fica triste, por mais que você toque você está 

sempre melhorando”. E Vinícius: Contribuiu, até hoje, está contribuindo. Porque meu 

trabalho profissional é música, não é? Eu não tô numa empresa de mercado, “vamos embora, 

eu quero isso”, não é assim que a gente trabalha. Ficar estressado em música, não. Música é 

uma coisa mais relaxada, que a gente tem que ter..”. E a respeito do trabalho enquanto 

professor ele diz: “Estressa, mas eu tô fazendo o que eu amo que é a música, não tem aquela 

coisa, um vamos embora professor, vamos embora. E música é educação, música é uma forma 

de educação”. 

Carlos fala sobre este assunto contando uma experiência: 

 

Sim, sim, eu fiz um trabalho com um cara, ele me viu tocando com uma outra cantora, 
V., e aí um cara que conhecia ela tinha umas músicas de interior e aí queria que eu 
fizesse, harmonizasse as músicas dele. Aí ele me trouxe uma fita gravada com uma 
guitarra horrível, um negócio feio, eu disse: “Pô que negócio horrível!” Disse que ia 
fazer, mas depois quando chegou a hora me arrependi, mas tudo bem eu marquei 
ensaío com ele. Ele foi lá pra minha casa e começou a me mostrar as músicas dele, 
ele tocando as músicas. Quem gravou não foi ele, foi um cara lá que botou  uma 
guitarra cheia de efeitos, a voz cheia de efeitos, um  negócio esquisito. Quando eu fui 
ouvir as músicas do cara eram bonitas, entendeu? E aí G. que é um cara que toca 
muito, se formou lá na UFBA, foi tocar comigo, aí a gente começou a fazer os 
arranjos. Eu comecei a perguntar a ele algumas coisas das músicas o que eram, não 
sei o que, e todas as músicas dele eram relacionadas ao cotidiano dele lá no interior, 
era Livramento o interior. Tinha personagens que ele citava que eram personagens 
reais, o pai dele, o vaqueiro que trabalhava com boi, o cara que tomava todas e ia 
tocar forró. Então eu comecei a mergulhar nesse mundo dele e conhecer a vida dele, e 
a partir disso que eu começava a trazer pra música, pra fazer arranjos.  Ele falava de 
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carro de boi, pensava no barulho daquelas rodas de madeira e já aí via algum som 
com G. , já tirava um som na flauta que lembrasse isso. Então, a vivência.  
Já gravei dois CD demos com ele. Então você vê que eu aprendi muita coisa da 
cultura dele fazendo música. Na minha atuação. 

 

Cecília diz que aprende muito com os alunos e fala de sua vivência: 

 

Assim, o professor eu tenho aprendido que é como se fosse um pai, uma mãe, um 
psicólogo, e tem vários tipos de pessoas que vem pra tomar aula, com vários 
problemas e isso assim ajuda a você refletir a como dar conselhos e como receber 
também. Então, assim eu tenho aprendido muito com a aula. Desde quando eu 
comecei até os dias de hoje, principalmente assim, com os alunos. Eu gosto de dar 
aula, dever ser por isso, lidar com pessoas com problemas ou não, è muito legal, é 
uma troca na verdade. É como se fosse uma troca de favor. 

 

Fernando também fala sobre sua vivência como professor e surpreende assumindo 

que, assim como Cecília, gosta mais de ensinar do que tocar, pelo menos algumas vezes: 

 

Quando a gente dá aula, acho que o aluno, a gente vai ensinar ele, mas ele sempre 
acaba ensinando a gente, de alguma forma, várias coisas eu aprendi ensinado, 
técnicas, timbres, que às vezes, até a forma do cara pegar no instrumento já é um 
timbre diferente. Aí você já aprende, te dá uma visão maior. Eu gosto às vezes mais de 
ensinar do que de tocar, eu sinto prazer em ver um aluno tocando, eu sinto mais 
prazer de ver que ele tá tocando do que às vezes estar tocando, entendeu?  

 

Como foi visto, os saberes que os alunos construíram na atividade profissional se 

“renormalizaram”. Contudo, esta “renormalização” gera uma situação denominada por 

Schwartz (2000) de “desconforto intelectual”, pois os saberes disciplinares são questionados e 

algumas vezes invalidados. 

Segundo o autor, a aprendizagem dos saberes disciplinares é acompanhada de uma 

“incultura normal”, ou seja, é inacabada. Esta “incultura normal” é relativa a tudo que a 

atividade recria de saberes, de valores, de histórias particulares do que cada trabalhador é 

portador e que tornam-se “forças de convocação e de reconvocação”. “Forças de convocação” 

dos saberes disciplinares, ou seja, os saberes construídos durante sua formação musical 

escolar; e “força de reconvocação” testando e avaliando estes conhecimentos, colocando-os 

em confronto com os universos de saberes e de experiência, ou seja, a utilização na atuação 

profissional dos saberes disciplinares, e de experiências musicais e profissionais.  

Para o autor, como conseqüência direta da idéia de “renormalização” da atividade, 

surge o dispositivo de três pólos: o pólo dos conceitos, que comporta materiais para o 

conhecimento; o pólo das “forças de convocação e reconvocação”, os saberes gerados nas 
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atividades. Schwartz (2000, p.44) afirma que “Os protagonistas destas atividades, portadores 

destes saberes têm necessidade destes materiais para valorizar seus saberes específicos e 

transformar sua situação de trabalho.” Desta forma, entende-se que os conhecimentos 

adquiridos na educação profissional são essenciais na valorização dos saberes musicais que já 

possuíam e no desenvolvimento e ampliação destes no trabalho. 

De acordo com o autor, o encontro fecundo destes dois pólos não pode se realizar sem 

o terceiro pólo: das exigências éticas e epistemológicas, este se articula sobre uma maneira de 

ver o outro como seu semelhante. Ele cita: “Isto quer dizer que vemos o outro como alguém 

com quem vamos aprender coisas sobre o que ele faz, como alguém de quem não pré-

supomos saber o que ele faz e porque faz, quais são seus valores e como eles têm sido 

‘(re)tratados’ ” (SCHWARTZ, 2000, p. 44). Acredita-se que aí está a importância da atuação 

para a formação humana, como relatam os colaboradores, na atuação com o outro seja como 

instrumentista ou professor, os conhecimentos são transformados, conhecimentos sobre 

música, sobre a atividade profissional, sobre o outro e seus valores e sobre eles mesmos.  

Vale notar ainda que, para Schwartz (2000), estes três pólos estão em relação dialética, 

e este dispositivo gera ao mesmo tempo efeitos sobre a produção de conhecimento e sobre a 

gestão social das situações de trabalho. 

Neste capítulo, procurou-se identificar por meio da apresentação, análise e discussão 

dos dados levantados, o significado da formação de nível técnico para atuação profissional 

dos colaboradores. Foi possível perceber a importância desta formação na inserção no 

mercado de trabalho, no desenvolvimento da atividade profissional e na utilização e 

ampliação de saberes. Notou-se que sem as ferramentas construídas durante esta formação, 

alguns não teriam sequer escolhido esta profissão. Como foi visto, equívocos e lacunas do 

ensino profissionalizante refletiram na atuação profissional dos colaboradores. Todavia, todas 

as dificuldades e desafios apresentados não impediram que os alunos estimassem a 

experiência de formação musical e profissional obtida no Curso Técnico de Música do 

CEDMN, como se pode ver nas falas que se seguem: 

 

Rapaz, pra mim o Manoel Novaes foi a base da minha vida, se eu não tivesse entrado 
lá, eu não sei como seria. Eu não me imagino, todo mundo tem dois planos, não é? Pô 
se não fosse um músico, tinha um dom pra negócios, vou vender refrigerante, mas 
assim eu não me imagino em outro lugar, a não ser direito, que eu sempre tive 
vontade de fazer, advocacia, também por influência, nunca seria advogado. Eu não 
me imagino em lugar nenhum sem o Manoel Novaes, assim sem a base, sem os amigos 
do Manoel Novaes, sem aquela energia, acho que simplificar aqui, fica até difícil de 
simplificar. Não tenho palavras (Vinícius). 
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Eu acho praticamente tudo, desde a chegada na adolescência, praticamente de 16 
anos até mais de 20 foi muito importante em tudo. Não só na área profissional, mas 
em caráter também, aprendi muita coisa lá, como lidar com pessoas, aprendi não ser 
falsa com as pessoas, até no mercado de trabalho também como conversar com as 
pessoas, essa questão de dar aula, ser sincero, não ficar enganando as pessoas, “Ah 
você tá bom aqui”.  Esse tipo de coisa (Cecília). 
 
O Manoel Novaes assim, ele fez com que eu tivesse pé no chão e continuasse 
acreditando que eu posso conseguir, o Manoel Novaes pelo conhecimento que eu 
tenho é isso que fez. Porque assim conhecimento é uma coisa que ninguém tira de 
você, tiram sua roupa, seus óculos, mas conhecimento ninguém tira, então é o tempo 
que vai dizer, minhas atitudes, é o meu dia a dia que vai fazer com que eu tenha um 
sucesso profissional, por mais que eu tenha..., assim eu posso ser da UFBA, mas eu 
também posso desistir da música, mas eu também posso não ter a UFBA e tá bem, 
musicalmente, entendeu?  Isso é uma faca de dois gumes, entendeu? (Fernando). 
 
Para a parte profissional foi importantíssimo. Porque primeiro você estar em contato 
com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, e aí você acaba aprendendo com 
elas, trocando informações. Aprendendo de forma diferente. Que é bem diferente do 
que você está estudando sozinho eu acho, porque você estuda, estuda, estuda, mas na 
hora de colocar pra fora, você tem, é um pouco limitado. Mas quando você esta 
estudando com outras pessoas você pode dividir ali, você pode tocar de um jeito e a 
pessoa, você vê a pessoa tocando a mesma coisa de outro jeito melhor, mais fácil, que 
você de repente pode se adaptar também. Então tem esse contato (Carlos). 

 

No que se refere à situação de trabalho do músico, percebe-se que na realidade sua 

atividade profissional é regulamentada, mesmo que com leis completamente desatualizadas, 

diante do novo mundo de trabalho. Contudo, os próprios músicos não estão atentos à utilidade 

dessa regulamentação e agem como se esta não existisse.  

Além da ignorância a respeito desta lei, pode-se levantar mais algumas possibilidades 

que levam tais profissionais a este desprezo: a) a alienação de sua atuação enquanto 

trabalhador ligado a um sistema econômico; b) o individualismo exacerbado; c) a falta de 

corporativismo positivo; d) as vaidades exageradas; e) a concepção de artista como um ser 

místico, um ser diferenciado e f) o desinteresse pela área enquanto atividade profissional.  

Infelizmente, independente da motivação, ou melhor, da ausência de motivação, a falta 

de compromisso com a regulamentação da atividade profissional na área tem corroborado 

com a precarização das condições de trabalho do músico, e ante à atual situação em que 

mesmo sindicatos fortes e coesos estão sendo sucateados, supõe-se ser ainda mais difícil 

qualquer organização e reestruturação neste sentido. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Ao definir o tema desta pesquisa, e ciente da sua relevância para a educação 

profissional em Música e seus vínculos com a minha própria formação, ainda não estava claro 

quais eram estes vínculos e de como eles contribuiriam na busca de respostas para as questões 

levantadas. Procedi, com a coleta de dados, por meio da pesquisa de documentos, entrevistas 

com ex-alunos e também com professores envolvidos na história do Curso Técnico de Música 

do referido colégio.  

Durante essa coleta de dados e, principalmente, nas fases de análise dos dados e de 

construção deste texto, comecei a considerar minha ligação com o objeto de trabalho 

fundamental para seu desenvolvimento, contudo, o mais interessante foi observar o valor 

deste estudo para compreender minha própria trajetória profissional.  

Ao relembrar o percurso da elaboração da questão de pesquisa, notei que este sempre 

foi direcionado, mesmo que inconscientemente, a fim de se alcançar um objetivo pessoal: 

entender o significado do Curso Técnico de Música para minha atuação profissional. Este não 

foi o propósito principal desta pesquisa, entretanto, tornou-se claro que foi um dos pontos 

mais expressivos no meu crescimento profissional. Segundo Freitas (2003), este aspecto é 

uma das características da abordagem sociohistórica:  

 

O critério que se busca numa pesquisa não é precisão do conhecimento, mas 
a profundidade da penetração e a participação ativa tanto do investigador 
quando do investigado. Disso resulta que pesquisador e pesquisado têm 
oportunidade para refletir, aprender e ressignificar-se no processo de 
pesquisa. (FREITAS, 2003, p. 28).  
 

Ao adotar uma abordagem sociohistórica, fez-se necessário reconstruir a história do 

Curso, apresentando sua relação com o contexto educacional do país. Dessa forma, as 

questões que inicialmente foram pensadas como problema de pesquisa acabaram sendo 
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pontuadas, quais sejam: a extinção do Curso Técnico de Música do CEDMN e sua ausência 

na reestruturação da Educação Profissional na Bahia.  

A contextualização sociohistórica foi o guia para a análise dos dados levantados por 

meio das entrevistas com os colaboradores egressos. A análise destes dados levou à reflexão 

sobre a Educação Profissional do músico no Brasil e sobre a situação de precarização das 

condições de trabalho do músico.  

Este trabalho foi iniciado destacando a ligação entre a organização socioeconômica do 

Estado brasileiro e a história da Educação Profissional. Percebeu-se, durante a reconstrução 

da história do Curso Técnico de Música do CEDMN, que as transformações nesta modalidade 

de ensino ocorreram na dinâmica da vida social, resultando em uma legislação educacional 

comprometida com o ideal de reestruturação socioeconômica do país nos anos 50/60 e, na 

década de 1990, com ideais neoliberais e de acordo com o novo regime de acumulação 

capitalista. Ao tempo que pretendia o crescimento e desenvolvimento socioeconômico do 

Brasil, estas reformas foram financiadas e, conseqüentemente, delineadas por organismos 

internacionais, liderados por países desenvolvidos, em primeira instância os Estados Unidos 

da América.  

De acordo com Frigotto (1993), tanto na reforma da década de 1970 quanto naquela de 

1990, a escola cumpre uma função mediadora no processo de acumulação capitalista, 

servindo ao capital tanto por negar o acesso da classe trabalhadora ao saber elaborado e 

historicamente construído, quanto por negar o saber social produzido coletivamente no 

trabalho e na vida pela própria classe trabalhadora. Estes saberes negados desqualificam a 

escola, tornando-a uma “improdutividade produtiva”, necessária à manutenção da sociedade 

de classes. Por outro lado, como afirma Kuenzer (1995), apesar de todas suas limitações, para 

a classe trabalhadora, a escola pública é o espaço de democratização do saber. 

O que se espera da escola é que ela se torne um espaço de democratização do saber e, 

como conseqüência, proporcione uma formação completa incluindo seus egressos no mundo 

do trabalho e na “sociedade do conhecimento”. Contudo, pelo próprio papel que cumpre na 

sociedade capitalista, a escola pública está sendo incapaz de satisfazer estas expectativas e a 

cada dia que passa torna-se mais premente a necessidade de que esse papel seja assumido e 

que as políticas públicas corroborem com esse anseio. 

Ao longo da história do Curso Técnico de Música do CEDMN, constatou-se que suas 

dificuldades e limitações foram provenientes de diferentes instâncias, quais sejam: a) o 

público atendido, b) políticas públicas da SEC e do MEC, c) currículo do curso, d) 

professores de música, c) demais professores da Escola. Estas dificuldades e limitações 
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contribuíram para que este Curso também fosse considerado parte da conjuntura educacional 

que tem delegado a escola à função da “improdutividade produtiva”. 

Apesar disso, não se deve deixar de ponderar que a importância deste espaço, com 

todas as suas contradições, na possível transformação do homem em indivíduo social. Para 

Macário (1999), a transformação do homem em indivíduo social, opera-se no interior de uma 

contradição: de um lado, enquanto fruto da dinâmica social, reproduz o status quo, de outro, 

enquanto espaço de construção de novas subjetividades, o processo educativo apresenta-se 

como elemento impulsionador rumo à transformação da realidade. 

Portanto, assim como Macário (1999, p.96), acredita-se que é no cotidiano da prática 

educativa que “se colocam sempre decisões orientadas para a manutenção ou para a 

transformação da realidade presente.”  

Neste sentido, é bom lembrar que a formação proporcionada no Curso Técnico de 

Música do CEDMN se destaca tanto nos discursos dos egressos, como dos professores 

entrevistados, pela capacidade dos professores especialistas e que seus esforços pessoais 

foram fundamentais para que Curso do CEDMN, único curso técnico público em música da 

época, cumprisse seu papel de distribuição do saber. 

Sem a posse de instrumentos necessários para a elaboração de um projeto coletivo, a 

equipe de professores desenvolveu projetos individuais, cada professor dentro de sua 

disciplina utilizando os recursos pedagógicos que dispunham. Grande parte destes recursos 

certamente advinha de sua própria formação pessoal, uma formação, segundo a história da 

educação musical no país, predominantemente tradicional.  

Esta formação tradicional aproximada do modelo tecnicista, como diz Fonterrada 

(1993, p.78), buscava a formação do músico instrumentista lançando “mão de técnicas que 

buscam o máximo rendimento com o mínimo esforço.” Para atingir este objetivo, com os 

instrumentos pedagógicos que possuíam, os professores investiram na transmissão 

predominante de elementos técnicos da música. E são justamente os conhecimentos musicais 

sobre estes elementos técnicos da música que são valorados pelos egressos colaboradores, 

como aspectos importantes de sua formação musical de nível técnico. 

Como pertenciam aos estratos sociais, que não possuíam meios para a apropriação do 

legado de bens culturais acumulados pela pelas gerações anteriores, os saberes construídos no 

Curso Técnico de Música do CEDMN significaram a possibilidade de acesso a estes bens. 

Portanto, o Curso Técnico permitiu que os egressos desenvolvessem e/ou ampliassem 

o domínio destes códigos por meio dos conhecimentos musicais adquiridos, favorecendo a 

ruptura do que Bourdieu (2005, p.297) denomina de estrutura de distribuição do capital 
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cultural. Para o autor, nesta estrutura a formação social seleciona os instrumentos de 

apropriação de bens simbólicos, dignos de serem desejados ou possuídos, resultando numa 

transmissão cultural que faz com que “o capital cultural retorne às mãos do capital cultural.” 

Sendo assim, o Curso Técnico proporcionou à seus egressos o acesso a bens musicais que 

provavelmente eles não seriam capazes de compreender e possuir sem o domínio de códigos 

necessários para decifrá-los. 

O sucesso atribuído ao curso pelo ingresso e desenvolvimento de seus ex-alunos na 

Universidade também está relacionado com o acesso aos instrumentos necessários para a 

apropriação de bens culturais, neste caso musicais. Assim, Bourdieu (2005, p.304) afirma: 

 

No caso especial das obras de cultura erudita, o domínio do código não pode 
ser completamente adquirido pela aprendizagem corriqueira e difusa da 
existência cotidiana, sendo portanto necessário um ensino metodicamente 
organizado por uma instituição montada com este objetivo. Como o 
rendimento da comunicação pedagógica, responsável pela transmissão do 
código das obras de cultua erudita, é função da competência cultural que o 
receptor deve à educação familiar, o êxito da transmissão vai depender do 
grau de proximidade do código familiar junto à cultura erudita que a escola 
transmite e dos modelos lingüísticos e culturais segundo os quais se efetua 
tal transmissão. 

 

Mesmo sem possuir um “grau de proximidade do código familiar junto à cultura 

erudita”, os egressos do CEDMN não tiveram dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem da cultura dominante da Universidade, pois já possuíam domínio de códigos 

necessários para a construção destes conhecimentos e apropriação destes bens simbólicos. 

Sendo assim, a diversidade de abordagens musicais, popular e erudito, apesar de gerar 

confrontos entre os professores, resultou em benefício para os alunos que por um lado se 

aproximaram com mais facilidade do ensino sistematizado da música e, por outro, adquiriram 

instrumentos que favoreceram seu ingresso e desenvolvimento em nível superior. 

Para os técnicos que não ingressaram no nível superior estes instrumentos, como não 

estão disponíveis à população em geral, representam um diferencial no mercado de trabalho. 

Outro elemento que tem favorecido a inserção e permanência no mercado de trabalho por 

parte destes técnicos é a posse relações interpessoais, adquiridas e/ou ampliadas durante o 

Curso. Em contrapartida, a certificação não tem assumido lugar de relevância nas conquistas 

e/ou nos exercícios das funções e atividades profissionais. 

A respeito da situação no desenvolvimento das atividades profissionais, nota-se que os 

egressos exerceram uma variedade de funções, algumas das quais não estavam habilitados. 

Como foi visto, esta realidade é conseqüência da ausência de conhecimento e de prática da 
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regulamentação existente, bem como, da escassez de mão-de-obra qualificada ou da presença 

de profissionais que se submetam a determinados regimes de trabalho. 

Além desta desregulamentação, outros fatores têm corroborado com a precarização das 

condições de trabalho da “classe-que-vive-de-música”, quais sejam: a) a massificação da 

cultura; b) a mercantilização da música, gerando a produção do descartável e supérfluo; c) o 

desenvolvimento de atividades sem garantias trabalhistas; d) a ausência da efetiva atuação da 

Ordem dos Músicos do Brasil, que também têm contribuído para a desvalorização do 

profissional em música; e) um sindicalismo enfraquecido e incapaz de representar um grande 

número de músicos, lutar e conquistar melhorias para a categoria. 

Ao constatar a importância do Curso Técnico de Música do CEDMN, a partir dos 

significados construídos pelos próprios indivíduos sociais, foi percebido que estes valoram a 

instituição-escola a partir da relevância que sua formação assume diante de sua atuação 

profissional. Neste sentido, vale lembrar a colocação de Vinícius: 

 

Rapaz, pra mim o Manoel Novaes foi a base da minha vida, se eu não tivesse entrado 
lá, eu não sei como seria. [...] Eu não me imagino em lugar nenhum sem o Manoel 
Novaes, assim sem a base, sem os amigos do Manoel Novaes, sem aquela energia, 
acho que simplificar aqui, fica até difícil de simplificar. Não tenho palavras 
(Vinícius). 

 

Ao tempo em que se compreende a importância deste Curso, não se pode ignorar que 

de um lado existem escolas públicas sucateadas que servem aos interesses do capital e a 

ausência de projetos consistentes e comprometidos com a democratização da educação 

musical. De outro lado, a necessidade dessa democratização para apropriação de bens 

culturais, tanto para população em geral que precisa se defender dos absurdos oferecidos pela 

indústria cultural, como para a “classe-que-vive-de-música”.  

Acredita-se que, para que essa democratização aconteça efetivamente, torna-se 

necessário construir uma “educação para além do capital”, como anuncia Mészáros (2005). 

Segundo o autor, o papel da educação, no sentido amplo do termo, no processo de 

reestruturação do sistema é soberano: “tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e 

adequadas para mudar as condições objetivas da reprodução, como para a automudança 

consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica 

radicalmente diferente” (MÉSZÁROS, 2005, p. 65). 

A educação profissional do músico só cumprirá esta função, se for capaz de favorecer 

aos seus educandos ferramentas para a reflexão sobre o papel de sua arte na sociedade 

contemporânea. Pois, desta forma, o músico não se iludirá com a noção de empregabilidade, 
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que, aliada à concepção de dom inato, ignora a exclusão da maioria da população ao legado 

de bens culturais construído pela humanidade. 

Este músico perceberá que a arte e, mais especificamente a música não deve ser 

propriedade de poucos. Entenderá também que enquanto profissional não é culpado pela 

situação de precarização das condições de trabalho, ou pela oferta e demanda do mercado de 

trabalho, apesar de sentir-se responsável pela sua formação profissional. Para este músico, sua 

formação é sempre inacabada e sua visão, seus conhecimentos musicais disciplinares e os 

saberes construídos na experiência do trabalho sempre podem ser ampliados. 

Para Mészáros (2005, p.77), a tarefa educacional é a tarefa de transformação social, 

ampla emancipadora. “Ou ambas têm êxito e se sustentam, ou fracassam juntas”. E cabe a 

todos educandos e educadores “mantê-las de pé, e não deixa-las cair.” 

Os educadores musicais necessitam empenhar-se em uma educação “para além do 

capital”, preparando músicos emancipados, não apenas para enfrentar o novo mundo do 

trabalho e suas exigências de um maior grau de intelectualização, pois um maior domínio de 

habilidades cognitivas não garante a superação da alienação. Músicos que estejam aptos para 

a vida, para perceber as ilusões da sociedade de mercado, e desta forma não relacionem seus 

sucessos profissionais apenas à fama e ao dinheiro, valores do trabalho na sociedade 

capitalista, muito mais fáceis de conseguir ao engajar-se na indústria cultural. Profissionais 

que investem na dimensão concreta do seu trabalho, através de uma produção artística, que 

represente o contexto sociohistórico em que está inserido. Realizados em atuar como 

trabalhadores emancipados, que valoram seus trabalhos a partir de princípios pessoais e 

humanos, produzindo bens culturais, que enquanto bens simbólicos são capazes de emancipar 

outrem.  

Gramsci (1995) afirma que todos “somos conformistas de algum conformismo”, 

“homens-massa”, possuidores de uma concepção de mundo formada pelo senso comum. 

Segundo ele, para superar este conformismo precisa-se refletir e conhecer a realidade, 

enquanto processo histórico, criticando a própria concepção de mundo a partir do 

conhecimento de si próprio e do reconhecimento de pertencer a uma classe:  

 

O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente, isto é, 
um 'conhece-te a ti mesmo' como produto do processo histórico até hoje 
desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços acolhidos sem 
análise crítica. Deve-se fazer, inicialmente, essa análise. (GRAMSCI, 1995, 
p.12). 
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Se é possível optar pelo conformismo ou pela mudança, deve-se buscar conhecer a si 

mesmo e assumir, enquanto classe, a responsabilidade de uma educação musical que 

contribua para “garantir as condições elementares da sobrevivência humana”. Certos de que 

“o papel da educação, orientado pela única perspectiva efetivamente viável de ir para além do 

capital, é absolutamente crucial para este propósito” (MÉSZÁROS, 2005, p. 72), a construção 

de uma sociedade sustentável em todos os níveis. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 
 
Nome do colaborador: 
Data: 
 
Sobre a formação no curso técnico: 
 

1. Quando e como você começou a estudar música? Quando e como foi o seu interesse 
inicial pela música? 

 
2. Como você tomou conhecimento do Curso Profissionalizante? Por que você escolheu 

fazer o curso técnico de música do Colégio Manoel Novaes? Você tinha alguma outra 
opção? Qual? 

 
3. O que você esperava do curso? Concretizou-se? Surpreendeu-lhe para melhor ou para 

pior?  
 

4. Quais habilidades e conhecimentos musicais você já possuía quando ingressou no 
curso? 

 
5. Você estava preparado e maduro o suficiente para acompanhar o curso? Como você 

sentiu-se em relação ao nível do curso e quanto ao nível dos colegas?  
 

6. O que o curso acrescentou ao que você já trazia como conhecimento, experiência e 
habilidades com o instrumento? Você já tocava um instrumento? Em que nível você 
hoje se situaria naquela época? Elementar, Médio ou Avançado? Que habilidades e 
conhecimentos você construiu durante o curso? 

 
7. Se você adquiriu novos conhecimentos, experiências e habilidades, qual o significado 

destes saberes em sua trajetória profissional?  
 

8. Você já se considerava ou atuava como profissional ao ingressar no curso? Se não, em 
que momento você se colocou no mercado como um profissional: durante o curso, 
após a conclusão ou muito depois? A quem ou a que você deve os saberes que você 
utiliza ou utilizou estes saberes em sua atuação profissional? Quando e como? 

 
9. Quantos colegas de curso você mantém contato? Quantos estão  engajados no mercado 

de trabalho na área de música? Além dos conhecimentos estritamente musicais, o 
curso lhe proporcionou experiência de trabalho, conhecimentos sobre a área de 
atuação musical, relações profissionais e contratuais com os empregadores e como 
atuar profissionalmente em termos de postura ética? Ensinou-lhe a ser um 
empreendedor da área, a ser um produtor independente do seu próprio trabalho 
artístico? 

 
10. Você teve dificuldades para permanecer no curso técnico? Quais? Pelo nível do curso? 

Pela relação com os colegas? Pela relação com os professores? Por questões 
financeiras pessoais ou familiares? Pela necessidade de trabalhar em outra área para se 
sustentar ou à família? 
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11. Houve muita evasão em sua turma? Em sua opinião, o que favoreceu esta evasão? Cite 

nomes de pessoas que você conhece que abandonaram o curso. 
 

12. Para você, a base comum (disciplinas propedêuticas) contribuiu em sua atuação 
profissional? Por que? De que forma? 

 
13. Você acredita que o curso contribuiu para seu ingresso no mercado de trabalho? De 

que forma? 
 

14. Que disciplinas foram mais importantes para você? Por que? 
 

15. Em sua opinião estudar música em uma escola especializada é indispensável para uma 
boa formação musical? Por que? 

 
16.  Depois que concluiu o curso técnico você concluiu ou está concluindo outros cursos 

de formação na área? E quanto a outros cursos de atualização e capacitação na área de 
música? Quais? Quando? Onde? 

 
17. Estes cursos trouxeram novas informações que foram complementares ao curso 

técnico? Foram mais ou menos importantes? Que novas habilidades você 
desenvolveu? Foi importante para sua atuação? Por que? 

 
 

Sobre a atuação profissional 
 

1. Por que você escolheu esta profissão? 
 

2. Quais são as funções que você exerce ou exerceu na área de música? Qual a principal 
atividade que você desenvolve na área? Por que? 

 
3. Você possui ou já possuiu algum trabalho formal na área de música? Quando?  Qual 

trabalho? Onde ? 
 

4. Como você conseguiu os empregos formais ou informais que possuiu hoje? 
 

5. Você já necessitou utilizar seu certificado de técnico em música para ingressar em 
algum emprego formal ou informal? Quando? Como? 

 
6. Como é definida sua remuneração nas atividades musicais que desenvolve? 

 
7. Para você, quais os principais fatores que influenciam no valor da remuneração de um 

músico? 
 
8. Você tem como renda principal atividades na área de música? 

 
9. Você acredita que é possível se sustentar apenas atuando na área de música? 

 
10. Quais são os locais onde você realiza as atividades profissionais? 
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11. Os contatos realizados com os colegas e os professores do curso técnico contribuíram 

para sua inserção no mercado de trabalho? De que forma? 
 

12. Que habilidades você precisa e/ou precisou desenvolver no mercado de trabalho? A 
formação técnica contribuiu como? 

 
13. O trabalho profissional também contribuiu para a sua formação musical e humana ou 

tudo o que você aplica e utiliza foi e é conhecimento adquirido na escola?  
 

14. Que habilidades você acha necessárias para um músico inserir-se no atual mercado de 
trabalho? 

 
15. Como você tem se relacionado com as novas tecnologias em sua atuação profissional? 

Quais os avanços tecnológicos mais significativos e que um músico deve estar a par 
para uma boa atuação no mercado? 

 
16. Você acredita que adquiriu saberes no curso técnico que foram ampliados, 

desenvolvidos ou modificados no trabalho? Que saberes? Como você desenvolveu? 
Por que você os ampliou ou desenvolveu? 

 
17. Para você, o que significa obter sucesso profissional? 
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APÊNDICE B - Questionário socioeconômico   

 
 
Nome do colaborador: ____________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/____/________ 
 
Ano de ingresso no curso técnico: _________ 
 
Ano de conclusão do curso técnico: ________ 
 
Você já possuía o ensino médio quando fez o curso técnico:    (  ) não    (  ) sim .  
 
Nome do colégio que concluiu: _____________________________________________ 
 
Todas as perguntas que se seguem referem-se à época que você cursava o nível técnico 
de música 
 
 Você morava: 
 
(   ) sozinho (a)  
(   ) pais 
(   ) amigos (as)   
(   )  parceiro (a)  
(   ) parentes  
(   ) outros ___________ 
 
Sua moradia era: 
 
(   ) alugada 
(   ) própria 
(   ) cedida 
(   ) de  parentes  
(   ) outros ___________ 
 
Onde você morava? ______________________________________________________ 
 
Qual o lugar de origem da sua família?_______________________________________ 
 
Seu sustento provinha de: 
 
(   ) seu trabalho 
(   ) seus pais (mesada) 
(   ) seu parceiro (a) 
(   ) pensão 
(   ) outros ___________ 
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Sua renda era: 
 
(   ) menos de  1 salário mínimo 
(   ) 1 salário mínimo 
(   ) 2 salários mínimos 
(   ) 3 ou mais salários mínimos 
(   ) outros ___________ 
 
Sua renda era utilizada como: 
 
(   ) renda principal 
(   )  renda complementar 
(   )  uso pessoal 
(   ) outros ___________ 
 
 A escolaridade de sua mãe na época: 
 
(   ) sem escolaridade 
(   )  1a a 4a série do ensino fundamental 
(   )  5a a 8a série do ensino fundamental 
(   )  ensino médio completo 
(   )  ensino médio incompleto 
(   )  ensino superior completo 
(   )  ensino superior  incompleto 
(   )  pós-graduação 
 
A escolaridade de seu pai na época: 
 
(   ) sem escolaridade 
(   )  1a a 4a série do ensino fundamental 
(   )  5a a 8a série do ensino fundamental 
(   )  ensino médio completo 
(   )  ensino médio incompleto 
(   )  ensino superior completo 
(   )  ensino superior  incompleto 
(   )  pós-graduação 
 
 A escolaridade de seu parceiro (a) na época: 
 
(   ) sem escolaridade 
(   )  1a a 4a série do ensino fundamental 
(   )  5a a 8a série do ensino fundamental 
(   )  ensino médio completo 
(   )  ensino médio incompleto 
(   )  ensino superior completo 
(   )  ensino superior  incompleto 
(   )  pós-graduação 
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Qual era a profissão de: 
 
Sua mãe:_________________________________________________________ 
 
Seu pai:__________________________________________________________ 
 
Seu parceiro (o) ___________________________________________________ 
 
 
Você costumava freqüentar: 
 
(   ) Cinema 
(   )  Shows 
(   )  Audições  no próprio colégio 
(   )  Concertos 
(   )  Peças teatrais 
(   )  Museus 
(   )  Amostras artísticas 
(   )  Cursos de capacitação na área de música 
(   )  outros:__________________________ 
 
 
Sua família costumava freqüentar: 
 
(   ) Cinema 
(   )  Shows 
(   )  Audições  no próprio colégio 
(   )  Concertos 
(   )  Peças teatrais 
(   )  Museus 
(   )  Amostras artísticas 
(   )  outros:__________________________ 
 
Que tipo de festa você costumava freqüentar? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Quais eram seus artistas/ músicos preferidos? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Qual era a sua religião: 
 
(   ) Católica 
(   ) Evangélica _____________________ 
(   )  Protestante 
(   )  Candomblé 
(   )  Espiritismo 
(   )  Religião oriental ____________________ 
(   )  Outra ______________________ 
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(   )  Sem religião 
 
Você participava de algum grupo ou comunidade que defendia um ideal político, religioso, 
econômico, cultural, etc.? 
 
(   )Não         (   ) Sim 
Que grupo?__________________________________________________________ 
 
Você atuava: 
(   )   Passivamente   (   )   Ativamente           
Como?______________________________________________________________  
 
 
Todas as perguntas que se seguem referem-se a atualidade 
  
Você mora: 
 
(   ) sozinho (a)  
(   ) pais 
(   ) amigos (as)   
(   )  parceiro (a)  
(   ) parentes  
(   ) outros ___________ 
 
Sua moradia é: 
 
(   ) alugada 
(   ) própria 
(   ) cedida 
(   ) de  parentes  
(   ) outros ___________ 
 
Seu sustento provém: 
 
(   ) seu trabalho 
(   ) seus pais 
(   ) seu parceiro (a) 
(   ) pensão 
(   ) outros ___________ 

 

Sua renda é: 
(   ) menos de  1 salário mínimo 
(   ) 1 salário mínimo 
(   ) 2 salários mínimos 
(   )  3 ou mais salários mínimos 
(   ) outros ___________ 
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Sua renda é utilizada como: 
 
(   ) renda principal 
(   )  renda complementar 
(   )  uso pessoal 
(   ) outros ___________ 
 
 A escolaridade de sua mãe atualmente é: 
 
(   ) sem escolaridade 
(   )  1a a 4a série do ensino fundamental 
(   )  5a a 8a série do ensino fundamental 
(   )  ensino médio completo 
(   )  ensino médio incompleto 
(   )  ensino superior completo 
(   )  ensino superior  incompleto 
(   )  pós-graduação 
 
 
A escolaridade de seu pai atualmente é: 
 
(   ) sem escolaridade 
(   )  1a a 4a série do ensino fundamental 
(   )  5a a 8a série do ensino fundamental 
(   )  ensino médio completo 
(   )  ensino médio incompleto 
(   )  ensino superior completo 
(   )  ensino superior  incompleto 
(   )  pós-graduação 
 
 A escolaridade de seu parceiro (a) atualmente é: 
 
(   ) sem escolaridade 
(   )  1a a 4a série do ensino fundamental 
(   )  5a a 8a série do ensino fundamental 
(   )  ensino médio completo 
(   )  ensino médio incompleto 
(   )  ensino superior completo 
(   )  ensino superior  incompleto 
(   )  pós-graduação 
 
Qual a profissão  atual de: 
 
Sua mãe:_________________________________________________________ 
 
Seu pai:__________________________________________________________ 
 
Seu parceiro (o) ___________________________________________________ 
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Você costuma freqüentar: 
 
(   ) Cinema 
(   )  Shows 
(   )  Audições  em escolas 
(   )  Concertos 
(   )  Peças teatrais 
(   )  Museus 
(   )  Amostras artísticas 
(   )  Cursos de capacitação na área de música 
(   )  outros:__________________________ 
 
Sua família costuma freqüentar: 
 
(   ) Cinema 
(   )  Shows 
(   )  Audições  no próprio colégio 
(   )  Concertos 
(   )  Peças teatrais 
(   )  Museus 
(   )  Amostras artísticas 
(   )  outros:__________________________ 
 
Que tipo de livro você costuma ler: 
 
Sua religião é: 
 
(   ) Católica 
(   ) Evangélica _____________________ 
(   )  Protestante 
(   )  Candomblé 
(   )  Espiritismo 
(   )  Religião oriental ____________________ 
(   )  Outra ______________________ 
(   )  Sem religião 
 
Você participa de algum grupo ou comunidade que defenda um ideal político, religioso, 
econômico, cultural, etc.? 
 
(   )Não         (   ) Sim 
Que grupo?__________________________________________________________ 
 
Você atua: 
(   )   Passivamente   (   )   Ativamente           
Como?______________________________________________________________  
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APÊNDICE C - Termo de Compromisso 

 

 

Eu, Jaqueline Câmara Leite, comprometo-me a utilizar os dados obtidos junto ao/a 
colaborador (a) __________________________________________________________ 
somente para fins acadêmicos. Por uma questão ética e para evitar possíveis problemas a 
quaisquer pessoas ou instituições envolvidas, também garanto o anonimato do (a) colaborador 
(a), instituições ou pessoas citadas em todo o conteúdo de meu trabalho.  Em contrapartida, o 
(a) colaborador (a) autoriza gravação de entrevista, bem como a utilização das transcrições e 
dos dados obtidos, integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a 
presente data.   
 

 

Salvador, ______ de  ___________ de 2006. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Jaqueline Câmara Leite 

Mestranda em Música pela UFBA 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Colaborador (a) 

 
 
 


