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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o ensino de música na escola Beth Shanã, 

localizada na cidade de Curimatá no extremo sul do estado do Piauí. Buscamos identificar as 

metodologias e os recursos utilizados pelo professor nas aulas de música, sua formação, bem 

como verificar os fatores que interferem na motivação dos alunos. Para realizar esta análise, 

escolhemos a abordagem qualitativa e coletamos os dados por meio da observação das aulas 

das turmas de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Além das observações, utilizamos entrevistas 

semiestruturadas feitas com a diretora da escola e com o professor de música. Este trabalho 

está dividido em dois capítulos: no primeiro, é abordada a educação escolar no Brasil, 

procurando destacar alguns momentos históricos e as abordagens de dois educadores musicais 

brasileiros: Heitor Villa-Lobos e Sá Pereira. O segundo capítulo descreve o ensino de música 

na escola Beth Shanã, analisando os procedimentos metodológicos nas aulas de música, a 

formação e atuação do professor e os recursos utilizados pelo mesmo. As conclusões indicam 

que o trabalho desenvolvido pelo professor movimenta não apenas a escola, mas toda a 

comunidade local, pois além da aprendizagem de teoria musical, flauta e percussão que ocorre 

em sala de aula, os alunos realizam apresentações fora da escola, recitais públicos para todos 

os curimataenses, como desdobramento das aulas de música. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Verificar como o ensino de música acontece em um determinado contexto é uma rica 

oportunidade para analisarmos o papel desempenhado pela educação musical.  Essa 

observação aliada a uma reflexão atenta é extremamente relevante na compreensão do 

processo que envolve o ensino de música. Sendo assim, este trabalho buscou investigar as 

aulas de música na Escola Beth Shanã no município de Curimatá, extremo sul do Piauí. A 

pesquisa teve como objetivo conhecer o desenvolvimento dessas aulas e, mais 

especificamente, os recursos e procedimentos utilizados.  

A música, em sua acepção mais geral, é um fenômeno universal que acompanha as 

diversas formas de linguagem que compõem as manifestações culturais da humanidade. Estas 

por sua vez, variam de cultura para cultura. Ela está presente na história dos povos e 

civilizações em todo o mundo (GROUT; PALISCA, 1994). Desde o início faz parte da vida 

cotidiana das comunidades, manifestando-se de diferentes formas: cultos religiosos, 

recreações, manifestações, revoluções, ou seja, atuando como uma ferramenta nos diversos 

eventos que envolvem os seres humanos.   

De acordo com Ferreira (2001, p. 92), 

 

[v]ivemos num século em que o progresso da ciência transformou as formas de 

percepção de tempo e espaço, e isso se traduz em arte, e isso se traduz em música. 

Novas percepções geram a necessidade de novos meios, novos instrumentos, novas 

ferramentas para gerar novas músicas. 

 

Não podemos desconsiderar o que se passa na sociedade local como um todo, visto 

que é no contexto social que estão inseridos os alunos. É fundamental levar em conta qualquer 

tipo de projeto ou ideia voltado para o fazer musical, reconhecendo a prática musical como 

elemento importante para uma melhor compreensão do que acontece na comunidade – neste 

caso específico, na comunidade escolar. 

Penna (2010, p.166) nos mostra que: 

 

[...] seja buscando novas formas de atuar na escola, seja construindo propostas 

pedagógicas e metodológicas adequadas para esse contexto educacional, seja ainda 

repensando a formação do professor, é preciso aprofundar cada vez mais o 

compromisso com a educação básica, pois só assim a educação musical pode de fato 

pretender o reconhecimento do seu valor e de sua necessidade da formação de todos 

os cidadãos. Este é, portanto, o grande desafio. 
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Por isso, é mister buscar uma aproximação real com essa comunidade, em especial 

com as escolas e os profissionais envolvidos no processo educacional,  a fim de conhecer suas 

práticas e  atitudes no tocante ao ensino de música. Vale destacar a relevância do papel da 

educação musical para uma transformação cultural e social dos contextos nos quais ela está 

presente de forma ativa, viva. “A música na sociedade atual deve ser entendida como um 

poderoso instrumento de transformação, não só do indivíduo, mas do ser humano social, que 

vive em sociedade, pertence a um grupo” (CRUVINEL, 2005, p. 17). 

Os processos ligados à educação musical são ricos e inesgotáveis, suscitando inúmeras 

questões e vários temas para pesquisa. Ressaltamos algumas fontes e autores que dão suporte 

para a realização deste trabalho: Cruvinel (2005), Penna (2010), Fernandes (2013), Amato 

(2006), e Mateiro e Ilari (2016), dentre outras. 

Inteirar-se acerca das experiências musicais que os alunos adquirem por meio das 

aulas de música e de como estas aulas são desenvolvidas no contexto escolar contribuem 

significativamente para ampliar e fomentar as discussões sobre o ensino de música na 

educação brasileira. São inúmeras as contribuições que a música proporciona ao indivíduo, 

seja no campo expressivo e perceptivo, no campo da comunicação e da socialização. O ensino 

de música na escola deve ser encarado como uma ferramenta plena para o desenvolvimento 

dos nossos jovens. Como nos aponta Penna (2010, p. 143), “[...] a efetiva presença da música 

na prática educativa concreta depende de diversos fatores, inclusive do modo como agimos no 

cotidiano escolar, ocupando os vários espaços”.  

Para a presente pesquisa foi escolhida uma escola localizada em Curimatá/PI. 

Escolhemos a Escola Beth Shanã por ser esta a única escola da cidade a incluir o ensino de 

música em seu currículo. Trata-se de uma escola particular – as demais escolas do município 

vinculadas à prefeitura não oferecem o ensino de música. Caberia acrescentar que, enquanto 

músico brasileiro, oriundo dessa região, me interessei por investigar a realidade da educação 

musical na referida escola e, com isso, erigir maneiras de estimular e ampliar o ensino de 

música na cidade.  

A cidade de Curimatá está localizada no extremo sul do estado do Piauí a 775 km da 

capital Teresina. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizado em 2010, possui cerca de 10.761 habitantes. A Escola Beth Shanã é a única 

que oferece o ensino de música de maneira formal, tornando-se foco do nosso trabalho e 

abrindo margem para discussões pertinentes ao ensino de música na educação básica. 

Posto isso, o objetivo geral desta pesquisa consiste em conhecer o ensino de música na 

Escola Beth Shanã, em Curimatá. Os objetivos específicos são: a) Verificar como a aula de 
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música é desenvolvida na Escola Beth Shanã; b) Identificar as metodologias e os recursos 

utilizados pelo professor; c) Conhecer a formação do profissional que trabalha com as 

crianças na escola; d) Identificar os fatores que interferem na motivação dos alunos para a 

aula de música.  

 Esta investigação se trata de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo aplicada a 

um estudo de caso, visto que investigaremos como acontece o ensino de música na escola 

Beth Shanã (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  Por meio das observações das aulas de música e 

aplicação de entrevista pretendeu-se mapear, registrar e conhecer a situação atual do ensino de 

música na referida instituição. Para isso, foram examinados os materiais da escola disponíveis 

para o ensino de música, assim como as metodologias utilizadas pelo professor. Atentamo-nos 

para a estrutura, os recursos e elementos utilizados na aula de música. O uso de instrumentos 

convencionais ou alternativos, os espaços que são usados nas aulas, bem como o 

comportamento dos indivíduos envolvidos no processo de ensino foram observados. Tanto a 

estrutura quanto os profissionais são fatores que influenciam em qualquer atividade a ser 

desenvolvida. Buscar conhecer as diferentes abordagens pedagógicas se faz necessário para 

que valorizemos ações e profissionais que atuam na educação musical escolar. 

Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, somos convidados 

a refletir acerca de alguns aspectos de extrema relevância para a história da educação musical 

em nosso país – história repleta de grandes desafios e transformações. Apresentamos 

apontamentos de interessantes pesquisas sobre o ensino de música na escola, algumas 

abordagens e métodos utilizados por educadores musicais nacionais, assim como analisar o 

que a lei aponta em relação à presença da música no âmbito escolar. De maneira mais 

específica são exploradas duas metodologias de educadores brasileiros – Villa-Lobos e Sá 

Pereira –, pois compreendemos que as ideias desenvolvidas por esses pedagogos precisam ser 

apresentadas e reafirmadas, a fim de elucidarmos e explorarmos práticas musicais 

significativas.   

No segundo capítulo apontamos os resultados da coleta de dados realizada por meio 

das observações das aulas, da aplicação de uma entrevista junto à diretora e ao professor de 

música, e das experiências e conversas que desfrutamos ao longo dos dois dias que estivemos 

com o professor, na cidade de Curimatá. Inicialmente, é feita uma síntese da estrutura da 

escola e, posteriormente, tratarmos de aspectos relativos à figura do professor, dos 

procedimentos metodológicos e recursos didáticos utilizados por ele. Na sequência, 

apresentamos e discutimos os dados coletados. 
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Nas considerações finais, buscamos pontuar questões referentes à coleta e análise dos 

dados obtidos, procurando refletir acerca das contribuições do ensino de música na escola. 

Nesse sentido, instigar novas pesquisas na área da educação musical nos mais diversos 

contextos. 
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2. EDUCAÇÃO MUSICAL ESCOLAR NO BRASIL 

 

 

2.1 O ensino de música na educação básica 

 
 

Para falar do ensino de música no Brasil é oportuno lembrar que o ensino de música, 

enquanto legislação escolar, passou a ocorrer desde os tempos em que éramos Colônia de 

Portugal.  

 

Importante destacar que o ensino da Música, presente desde a Colônia, foi instituído 

para a escola regular já no Segundo Império – período que deixou profundas marcas. 

Tão profundas que, se comparado ao momento atual, apresentam uma distinção, pois 

existe uma luta da sociedade (desde a última década do século XX) para voltar ao 

que era norma no início da História do Brasil: a música como disciplina específica 

no currículo das escolas primárias e secundárias. (FERNANDES, 2013, p. 38). 

 

Essa afirmação nos faz pensar sobre como o processo educacional no tocante ao 

ensino de música nas escolas brasileiras é complexo. Entretanto, é singular o que aconteceu 

no Brasil a partir do século XX.  

 

A Educação Musical, no Brasil, no início do Séc. XX acompanhou uma grande 

tendência mundial, marcada pelo sentimento pátrio, busca das raízes folclóricas e, a 

utilização da voz e do corpo como possíveis fontes sonoras. Tais tendências, 

especialmente a que se refere ao nacionalismo, extrapolavam o plano educacional, 

aparecendo também nas obras de grandes compositores do período (BORGES, 2003, 

p. 3).  

 

Fica evidente que o Brasil recebeu considerável influência dos movimentos 

nacionalistas que ocorriam ao redor do mundo no final do século XIX e início do século XX. 

Inúmeros métodos surgiam como meio de possibilitar o ensino de música. Como exemplo, 

destacamos os métodos desenvolvidos por Émile Jaques-Dalcroze, Edgar Willems,  Zóltán 

Kodaly, Shinichi Suzuki e Heitor Villa-Lobos. É importante enfatizar que cada um desses 

métodos surgiu em períodos e contextos distintos, cada um com suas peculiaridades.  

Sobre este aspecto Figueiredo (2012, p. 86) afirma que: 

 

As propostas destes eminentes educadores musicais conquistaram espaços no mundo 

todo por sua pertinência e adequação a diferentes perspectivas do ensino de música. 

É importante ressaltar que todas as adaptações metodológicas para contextos 

específicos podem trazer resultados positivos, contribuindo para o ensino de música 

de um modo geral. Ao mesmo tempo, é fundamental que se compreenda que a 
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adaptação dos métodos não significa sua aplicação direta, sem considerar a 

diversidade cultural e educacional dos diversos contextos sociais. 

 

 

De maneira geral, vemos que o século XX representou, de fato, um grande momento 

na história da educação musical no país. Segundo Amato (2006, p. 149), nesse período, 

“diversas transformações nos modelos e nas legislações relativas ao ensino de música 

ocorreram”. Ademais, 

 

Especialmente na década de vinte, o entusiasmo pela educação produziu estímulos 

para despertar constantes discussões, que foram expandidas para fora do Congresso 

Nacional, e frequentes reformas na escola brasileira, ampliando o espaço de 

profissionais atraídos pela problemática educacional [...] Fato de extrema relevância 

foi, ainda, a criação das primeiras universidades oficiais do país: a Universidade do 

Rio de Janeiro (1920) e a Universidade de Minas Gerais (1927). Outro fator de 

destaque foi a reorganização da escola secundária e superior (1925) e a reformulação 

da escola profissional (1926). As reformas na escola primária e normal também se 

realizaram em diversos estados e, conjugando-se a todas as outras transformações 

citadas, estabeleceram uma nova organização educacional no país, influenciando, 

assim, todo o currículo escolar. (Ibidem). 

   

Muitas coisas aconteceram nas décadas seguintes e isso merece reflexão, por isso é de 

extrema importância conhecer a história e a trajetória do ensino de música na educação 

brasileira, e entender que estamos diante de uma problemática que desafia o poder público, 

instituições educativas e profissionais da educação musical.  

Ainda sobre a primeira metade do século XX: 

 

Um dos momentos mais ricos da educação musical no Brasil foi o período que 

compreendeu as décadas de 1930/40, quando se implantou o ensino de música nas 

escolas em âmbito nacional, com a criação da Superintendência de Educação 

Musical e Artística (SEMA) por Villa-Lobos, a qual objetivava a realização da 

orientação, do planejamento e do desenvolvimento do estudo da música nas escolas, 

em todos os níveis. A perspectiva pedagógica da SEMA foi instaurada de acordo 

com os princípios: disciplina, civismo e educação artística. (Espiridião apud 

AMATO, 2006, p. 196). 

 

Esse movimento possibilitou um profícuo avanço no cenário da educação musical 

brasileira, pois envolveu um trabalho de proporções gigantescas fazendo com que a música 

fosse vista e sentida em âmbito nacional pela população brasileira. Referimo-nos a 

instauração do Canto Orfeônico realizado pelo compositor e maestro Heitor Villa-Lobos, que 

impulsionou ações coletivas de canto coral e de outros conhecimentos musicais, como teoria e 

solfejo. 
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No que se refere aos trabalhos realizados nos últimos anos sobre o ensino de música 

nas escolas brasileiras, encontramos algumas informações que indicam aspectos pertinentes e 

que requer atenção. Aspectos positivos e negativos são levantados e isso só reforça a 

necessidade de se conhecer mais de perto o que acontece nas escolas do nosso país quanto à 

presença da música em sala de aula.  

Em seu trabalho, Lopes (2016, p.35) tece o seguinte comentário: 

 

O ensino de música ali não acontecesse, desfavorável constatação também presente 

em outras escolas brasileiras. Pude observar, no caso da escola pesquisada, que os 

gestores e professores até se esforçaram e se esforçam para que o ensino de música 

aconteça, mas não conseguem devido a um total desprezo por parte de uma política 

educacional que não privilegia ou não dá importância alguma à música, esse 

importante mediador no processo de formação e humanização das crianças.  

 

Casos assim demonstram que existem pessoas empenhadas na realização de um 

trabalho comprometido com a música na escola, mas que esbarram na falta de uma política 

que tenha um compromisso real para com a educação em todas suas esferas. 

 

É possível também reverter o quadro em que se encontra a educação musical no 

Brasil, há tanto abandonada pelas políticas públicas. Basta que o educador assuma o 

seu papel de facilitador e transformador para que a música esteja presente na 

formação social e moral dos alunos de ensino fundamental no Brasil. (PEREIRA 

JÚNIOR, 2009). 

 

Por outro lado, em seu estudo sobre o ensino coletivo de instrumento na educação 

básica, Pereira Júnior (2009) demonstra a importante contribuição que a prática coletiva 

proporciona aos alunos, pois, além de trabalhar com conteúdos práticos, favorece e estimula a 

cooperação entre o grupo. Sem dúvida, uma prática dessa natureza potencializa os elementos 

musicais que são aprendidos coletivamente e ainda reforça valores sociais preponderantes 

para a vida em sociedade, como por exemplo, a empatia e a responsabilidade.  

 

É preciso conhecer as potencialidades da música no desenvolvimento humano, 

desde o aspecto físico até o mental, explorando todos os níveis de compreensão da 

música enquanto linguagem. Se conseguirmos oferecer esse tipo de educação 

musical, estaremos dando importantes contribuições para que tenhamos, num futuro 

próximo, indivíduos mais capazes de agir de maneira crítica e consciente sobre o 

produto artístico de sua sociedade, e isso poderá se refletir em questões sociais, 

políticas e, sobretudo, aquelas intrinsecamente humanas. (COUTO; SANTOS, 2009, 

p. 123). 
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Em contrapartida, para que o professor assuma, de fato, seu papel de educador 

musical, faz-se necessário que algumas demandas como o espaço adequado da sala de aula, 

material didático e instrumentos musicais sejam atendidas, aspectos basilares para se iniciar 

qualquer pratica musical. Além, é claro, de professores e alunos motivados.  

Para Nascimento (2012, p. 29), 

 

O educador musical no ensino fundamental é cercado de muitas dúvidas e anseios 

no que se refere ao seu trabalho. Há uma inquietação, pois se questiona como poderá 

proceder de maneira adequada ao oportunizar a aprendizagem em música. Essa 

inquietação pode ocorrer em função de o educador musical não acompanhar as 

mudanças em outros setores da sociedade, bem como na educação de forma mais 

ampla, no que concerne a sua formação. 

 

Portanto, é fundamental que o professor de música procure dialogar com sua 

comunidade escolar na busca de mecanismos que atendam tais demandas para que a 

motivação esteja presente no processo de ensino-aprendizagem, de ambos os lados.  

 

2.2 Abordagens e metodologias de ensino de música 

 

Neste momento, nos debruçaremos sobre duas abordagens de educadores brasileiros 

para o ensino de música. Isso não anula o indiscutível aporte e colaboração que as demais 

metodologias de educadores estrangeiros propiciaram para a construção de uma educação 

musical no Brasil. No entanto, consideramos que é imprescindível uma imersão no que diz 

respeito ao pensamento de uma educação musical no âmbito da nossa cultura, observando 

suas particularidades, potencialidades e necessidades. 

É oportuno uma atenção especial para a obra Pedagogias Brasileiras em Educação 

Musical (MATEIRO e ILARI, 2016), na qual destacamos diferentes metodologias no Brasil. 

São apresentados nesta publicação oito nomes, dentre eles, professores, músicos, 

compositores, maestros, que atuaram e desenvolveram importantes atividades no campo da 

educação musical em nosso país.  

Dos educadores apresentados, a saber, Heitor Villa-Lobos, Antônio de Sá Pereira, 

Liddy Chiaffarelli Mignone, Gazzi Galvão de Sá, Hans-Joachim Koellreutter, Esther Scliar, 

José Eduardo Gramani e Lucas Ciavatta, optamos por trazer para nossa reflexão dois deles: o 

carioca Heitor Villa-Lobos e o baiano Antônio de Sá Pereira, por considerarmos coerentes 

com o trabalho realizado na Escola Beth Shanã, objeto desta pesquisa. 
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2.2.1 Heitor Villa-Lobos  

 

Sem dúvida, um dos maiores baluartes da música brasileira, Heitor Villa-Lobos (1887-

1959), importante músico, compositor e maestro, deixou também sua contribuição enquanto 

educador musical.  

 

Durante o governo de Getúlio Vargas, a partir do Decreto 19.891/31, instituiu-se o 

Canto Orfeônico como disciplina curricular nas escolas da então capital brasileira. O 

compositor Heitor Villa-Lobos é indicado para assumir a orientação de Música e 

Canto Orfeônico no Distrito Federal, na época, a cidade do Rio de Janeiro. (Borges, 

2003, p. 6). 

 

 

Logo, a Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA) foi criada em 

1932, sob a tutela do governo de Getúlio Vargas, e constituiu uma Secretaria dirigida por 

Villa-Lobos. 

Por meio da atuação de Villa-Lobos a prática do canto orfeônico desponta enquanto 

proposta pedagógica e surge como um importante catalisador tornando-se, segundo Ferraz 

(2016, p. 31), “[...] uma ferramenta de doutrinação ideológica [...]” na busca por uma 

identidade nacional.  

 

Nesse mesmo ano, o maestro iniciou a implementação de sua orientação nacionalista 

na pedagogia do canto orfeônico. O compositor não visava à formação de músicos, 

mas de indivíduos que soubessem apreciar música e que tivessem no âmago de suas 

identidades o sentido de cooperação coletiva, patriotismo, civismo e disciplina. 

Além disso, o maestro tinha como objetivo socializar as crianças e “elevar” seu nível 

intelectual e cultural [...]. (Ibid., p. 29). 

 

Para alcançar esse objetivo de conscientização dos jovens acerca da formação cultural 

do seu país, sobretudo no que se refere às heranças e elementos culturais oriundos da cultura 

europeia, africana e ameríndia, Ferraz (2016, p. 29) nos informa que Villa-Lobos utilizava-se 

“[...] das letras e dos elementos musicais das canções escolares [...]”. Daí a grande 

contribuição dada pelo canto orfeônico com suas canções, em especial as de cunho patriótico 

e cívico cantadas em coletividade. 

No tocante à proposta pedagógica desenvolvida por Villa-Lobos, destacamos os três 

ensaios sistematizados por ele. O Programa do ensino da música, que tem como pilares a 

disciplina, o civismo e a educação artística.  O ensino popular da música no Brasil que visava 

os aspectos práticos do canto orfeônico e por último A música nacionalista no governo 

Getúlio Vargas, como o próprio título traz, apresenta um viés mais ideológico e político.  
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Vale a pena destacar a importância que o maestro dava para o canto orfeônico, sendo 

este um elemento prático para alcançar seus objetivos para além de uma educação musical, 

mas buscando também uma educação social dos seus participantes. “O canto orfeônico é o 

propulsor da elevação do gosto e da cultura das artes; é um fator poderoso para o despertar de 

bons sentimentos humanos, não só os de ordem estética como os de ordem moral e sobretudo 

cívica” (Villa-Lobos apud FERRAZ, 2016, p.50). Esta afirmação é do ensaio O ensino 

popular da música no Brasil, que dialoga com algumas ideias defendidas no seu Programa do 

ensino da música, sobretudo a ideia de civismo. Já no ensaio A música nacionalista no 

governo Getúlio Vargas, Villa-Lobos denota o caráter nacionalista de sua educação musical:  

 

Entoando as canções e os hinos comemorativos da Pátria, na celebração dos heróis 

nacionais, a infância brasileira vai se impregnando aos poucos desse espírito de 

brasilidade que no futuro deverá marcar todas as suas ações e todos os seus 

pensamentos, e adquire, sem dúvida, uma consciência musical autenticamente 

brasileira. (Villa-Lobos apud FERRAZ, 2016, p. 50). 
 

Observamos uma perspectiva de construção em longo prazo para o que ele chama de 

“espírito de brasilidade”, pois através da prática de canções e hinos pátrios as crianças 

desenvolveriam, paulatinamente, sua “brasilidade”. Para Ferraz (2016, p. 50-51), 

 

[...] fica evidente que Villa-Lobos tinha como maior meta a formação cultural, 

intelectual e social das crianças e que o desenvolvimento de um aparato técnico-

musical não estava em suas prioridades. [...] o músico primou por socializar as 

crianças na escola, enfatizando a importância da coletividade para o canto em grupo 

e imbuindo nas crianças valores que as preparassem para a vida social no Brasil 

“novo”, um país almejado tanto por ele, que buscava uma renovação no gosto 

artístico brasileiro, quanto por Vargas, que visava criar um sentido de coletividade na 

qual o ideal nacionalista uniria as pessoas em torno de um bem comum, e, mais 

importante que as individualidades, a nação.  

 

 Considerando o trabalho desenvolvido por Villa-Lobos no campo da educação musical 

e seu desejo de elevação do nível cultural a partir de um projeto colossal e metódico, Santos 

(2010, p. 39) reconhece que, “apesar dos inegáveis méritos do compositor na direção do seu 

projeto pedagógico, tudo isso só foi possível, evidentemente, devido ao amplo apoio recebido 

do governo”. E acrescenta,  

 

Um aspecto que cabe ressaltar no trabalho de Villa-Lobos é a sua percepção aguda 

da necessidade de articular solidamente a educação com uma ação cultural mais 

ampla. O compositor se coloca a tarefa de elevar o nível musical do Brasil. A 

educação é vista, então, como um instrumento privilegiado, mas insuficiente se não 

pudesse apoiar-se em outras iniciativas. Fica claro pela leitura dos seus escritos que 

o compositor dá enorme importância à propaganda, ao convencimento do público. 
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Se, por um lado, é preciso argumentar visando superar preconceitos que 

obstaculizam o desenvolvimento do trabalho, é também claro, que a transformação 

das concepções correntes sobre a música e seu papel na educação e na sociedade não 

pode ser realizada apenas através de argumentações. O principal argumento deve ser 

a própria música, já que cabe a ela a função de produzir o aprimoramento cultural 

desejado pelo compositor. Cabe lembrar que o maestro conferia um enorme poder à 

música como fica evidenciado na sua declaração na Conferência realizada em Praga: 

“nenhuma arte exerce sobre as massas uma influência tão poderosa como a música”. 

SANTOS (2010, p. 39-40). 

 

 Consciente dessa necessidade, Villa-Lobos busca utilizar todas as ferramentas 

possíveis na implementação de seu projeto, mobilizando professores, alunos, músicos, a mídia 

e o público. Sua capacidade de articulação e organização com o projeto do canto orfeônico 

contribuiu significativamente e foi, sem dúvida, um marco para a educação musical brasileira.  

 

2.2.2 Sá Pereira 

 

Outro nome que se destaca é o de Antônio de Sá Pereira (1888-1966). Sá Pereira, 

como era conhecido, foi um eminente educador que trabalhou como professor e como 

estudioso na área do ensino de música, da psicologia aplicada à música e da execução 

instrumental. Ainda criança, apenas com 12 anos de idade, foi estudar na Europa. Além de 

cursar o ginasial estudou piano, fez parte de coro e participou de orquestra, e “mesmo tendo 

estudado usinagem e química, a música acabou permanecendo como seu objetivo”. 

(FERNANDES, 2016, p. 66).  

Sá Pereira foi um precursor no campo do ensino de música muito ligado aos princípios 

da Escola Nova, movimento de renovação do ensino que teve sua origem na Europa e EUA no 

fim do século XIX e que se potencializou na primeira metade do século XX. 

 

Movimento este em que a pedagogia deveria voltar-se para as necessidades e 

características das crianças. O Escolanovismo opunha-se à Pedagogia Tradicional, 

em que as aulas geralmente eram expositivas e a motivação conseguida através de 

prêmios e castigos. Outro aspecto da pedagogia escolanovista é buscar a 

aprendizagem através da descoberta, opondo-se a simples memorização de 

conteúdos. (BORGES, 2003, p. 5). 

 

De acordo com Fernandes (2016, p.63), Sá Pereira foi um professor conhecido por sua 

valiosa contribuição para a educação musical brasileira: 

 

Pedagogo nato, mostrou-se veementemente contra o amadorismo e o despreparo dos 

profissionais do ensino de música no Brasil. Apontava soluções, em vez de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XX
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simplesmente criticar os processos de ensino praticados na época (décadas de 1930 e 

1940), sempre abordando as ideias atuais sobre o assunto, escrevendo de maneira 

simples, objetiva e didática. 

 

A partir destes aspectos, percebe-se a importância da contribuição e da influência 

desse insigne educador musical brasileiro em relação ao desenvolvimento da educação 

musical em nosso país. Tais elementos, aliado aos princípios defendidos pela Escola Nova 

como, por exemplo, a preocupação com a qualidade do ensino, o controle didático, a 

fundamentação biológica e psicológica do ensino, dentre outros, foram vitais para a 

construção de sua pedagogia ativa. Conforme Fernandes (2016), por meio de jogos e práticas 

corporais as crianças deveriam ser o centro do processo de ensino, e o elo entre professor e 

aluno deveria estar presente nas aulas. O autor ainda acrescenta: 

 

Sá Pereira tinha como alicerce do seu trabalho o ensino musical racionalizado, que 

consistia em uma formulação didática fundamentada em outras áreas do 

conhecimento humano, especialmente na psicologia. O ensino musical racionalizado 

vem a ser, em Sá Pereira, o desdobramento metodológico de um esforço 

cientificamente apoiado de acesso aos mecanismos de facilitação da aprendizagem, 

mas com pleno conhecimento psicológico e biológico da criança. Essa preocupação 

levou o estudioso a lançar mão do termo psicotécnica em vez de metodologia: o 

primeiro expressa de maneira completa a aplicação de princípios ao ensino da 

música, respeitando as possibilidades da realidade psíquica infantil no processo de 

ensino e tendo como objetivo o interesse da criança  e um maior aproveitamento de 

suas capacidades intelectuais. (FERNANDES, 2016, p. 64). 
 

Nessa perspectiva, convém acrescentar que, além das questões defendidas pela Escola 

Nova, Sá Pereira também se apoia no pensamento pedagógico-musical do educador suíço 

Émile Jaques-Dalcroze. Considerado um vanguardista da primeira metade do século XX, este 

desenvolveu um método de educação musical baseado no movimento, no qual o aprendizado 

acontece por meio da música e pela música. Para Sá Pereira, é necessário que a criança 

disponha de um ambiente favorável para a aprendizagem e que suas atitudes são passíveis de 

observação (Ibidem). 

Percebe-se uma preocupação com o indivíduo envolvido no processo de educação 

musical e que a singularidade de sua personalidade requer atenção. Isso quer dizer que suas 

angústias, desejos e inclinações são fatores que devem ser observados pelo professor para 

uma melhor compreensão da estruturação e desenvolvimento da aula e, consequentemente, do 

aprendizado dos seus alunos. 

Quanto à sua produção pedagógica, alguns textos se destacam: Um teste de apreciação 

musical (1937), Ensino moderno de piano (1933), Psicotécnica do ensino elementar da 
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música (1937) e O pedal na técnica do piano (1954).  A proposta pedagógica em Sá Pereira, 

sobretudo, no que diz respeito ao ensino de música, está alicerçada no método de Jaques-

Dalcroze. O próprio Sá Pereira comenta: “Como processo de musicalização considero o 

método Dalcroze simplesmente ideal”. (Sá Pereira apud FERNANDES, 2016, p.73).  

Em termos práticos, no livro Psicotécnica do ensino elementar da música, Sá Pereira 

aborda alguns princípios visando um ensino racionalizado da música. Em sua proposta, 

exercícios de audição, localização e leitura são fundamentais no processo de iniciação musical 

da criança e afirma: “Não ensinar símbolos antes de conhecidas e experimentadas as 

realidades que os símbolos representam!” (Sá Pereira apud FERNANDES, 2016, p.73).  

Desse modo, nos exercícios auditivos o foco é o estudo dos intervalos. Para os 

exercícios de localização, a utilização do piano, por exemplo, contribui para a noção de 

distância e o conhecimento da topografia do instrumento sem olhar para o mesmo, enquanto 

que, para os exercícios de leitura, é crucial que a criança tenha passado por experiências 

auditivas e cinestésicas para dar início aos estudos de leitura musical (FERNANDES, 2016). 

Vemos que a experiência musical e o uso da intuição no processo de aprendizado são aspectos 

fundamentais e que devem ser respeitados na proposta desse notável educador musical 

brasileiro. 

 

2.3 Leis e Diretrizes para o ensino de música na escola 

 

Embora não seja foco deste trabalho tratar de questões ligadas à legislação, 

consideramos oportuno, mesmo que de modo breve, tecer algo sobre a inserção da música no 

contexto educacional brasileiro. 

A respeito das Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) para o ensino de música 

nas escolas brasileiras, vale enfatizar que o nosso intuito consiste em refletir sobre alguns 

pontos que tratam do ensino de música no final do século XX e início do século XXI. 

Consideramos esses documentos importantes ferramentas de análise para se verificar o 

tratamento dado pela legislação brasileira à área de educação musical.  

De acordo com Penna (2010, p.122). 

 

A legislação educacional estabelece, há quase quarenta anos, um espaço para a arte, 

em suas diversas linguagens, nas escolas regulares de educação básica. No entanto, 

esta presença da arte no currículo escolar tem sido marcada por indefinição, 

ambiguidade e multiplicidade. 
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Sabe-se que a primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) foi criada no ano de 

1961, Lei n. 4.024, decorrente da Constituição de 1946. Esta lei visava à integração dos 

diversos níveis e modalidades em relação ao ensino no país e acompanhava a elaboração da 

organização escolar, uma vez que antes, tais aspectos eram abordados de maneira específica 

pela legislação.  

Uma nova versão foi aprovada em 1971: a Lei n. 5.692, que estabelece as diretrizes e 

bases para o ensino de 1º e 2º graus, destacando-se a presença da Educação Artística 

juntamente com Educação Moral e Cívica, Educação Física e Programas de Saúde. Com isso, 

a “inspiração liberalista que caracterizava a Lei n. 4.024 cede lugar a uma tendência 

tecnicista”, com a Lei n. 5.692 (Saviani apud PENNA, 2010, p. 123).  

 

Nesse quadro, a Lei 5692/71 acarreta uma progressiva expansão da rede pública e 

das oportunidades físicas de acesso à escola, embora, do ponto de vista pedagógico, 

possa ser questionada a qualidade do ensino e, por conseguinte, da formação 

oferecida. Contudo, consideramos que, pelo menos potencialmente, o espaço 

curricular da Educação Artística – também aberto ao ensino de música – configura 

um espaço de maior alcance social (e, portanto mais democrático), em comparação 

tanto com as escolas de música especializada, quanto com a capacidade dos sistemas 

públicos anteriores em atender à demanda social por educação. (PENNA, 2010, p. 

127). 

 

Devido ao caráter contraditório que permeia a Lei n. 5.692/71 e a atual LDB – 

contemplada adiante –, Penna (2010, p. 123) se debruça e analisa tais documentos na tentativa 

de esclarecer o conteúdo e as informações  contidas nos mesmos no que se refere ao ensino de 

música na escola:  

 

Vale ressaltar que precede a esses termos legais a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 4024, promulgada em 1961, após longo processo de 

gestação, iniciado em 1946 em decorrência da Constituição estabelecida neste 

mesmo ano. Esta LDB é a primeira lei de alcance nacional que pretende abordar 

todas as modalidades e níveis de ensino, além de sua organização escolar. Uma 

década depois, esta LDB de 1961 é alterada pela Lei 5692/71, gerada sob o regime 

militar, que se dirige apenas ao ensino de 1º e 2º graus, articulando-se à primeira 

LDB e alterando várias de suas determinações.  

 

Nesse sentido, trataremos agora da Lei n. 9.394 sancionada em dezembro de 1996, que 

vigora atualmente no Brasil. Em primeiro lugar, é importante frisar que sua sanção ocorreu 

após um longo embate desde meados da década de 1980, mais precisamente a partir de 1988. 

Nesse período, surgem duas propostas distintas: a primeira teve a participação de grupos 

ligados à área da educação juntamente com a sociedade civil, e a segunda, elaborada pelo 

Senado Federal.  
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Essa segunda LDB reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal 

de 1988. Com base no princípio do direito universal à educação para todos, o texto reforça o 

ensino de Arte como componente curricular obrigatório, apresenta mudanças em relação às 

leis anteriores, destacando a inclusão da educação infantil como fase inicial da educação 

básica. Ainda aborda outros temas, como: os recursos financeiros e a formação dos 

profissionais da educação. 

Observa-se acerca da trajetória das LDB’s e da Lei n. 5.692/71, a complexidade 

envolvida na construção de uma política educacional quanto à sua legislação e diretrizes a 

serem adotadas em um determinado contexto. São muitos os fatores que se apresentam no 

processo de amadurecimento desses dispositivos, que são fundamentais para a ampliação e 

desenvolvimento da educação de qualquer país.  

Para Figueiredo, (2013, p.30). 

 

O ensino de música na escola brasileira pode ser observado a partir de distintos 

momentos históricos que evidenciam a presença desta prática na formação escolar. 

Evidentemente cada momento histórico apresenta singularidades que se manifestam 

nas várias atividades humanas. As ações curriculares, portanto, também apresentam 

singularidades que estão diretamente relacionadas com concepções de mundo e de 

ser humano, concepções estas que enfatizam, negligenciam ou ignoram áreas do 

conhecimento na organização curricular em favor de uma forma específica de 

conceber e praticar o currículo escolar. 
 

Além da inclusão da Educação Artística como disciplina obrigatória para o 1º e 2º 

graus pela Lei n. 5.692/71, outro ponto que merece destaque é a prática da polivalência que 

teve um forte apelo a partir da década de 1970. Nessa visão, um único professor seria 

responsável por trabalhar com as diversas linguagens artísticas, música, artes plásticas, artes 

cênicas e desenho (PENNA, 2010). Refletir e discutir sobre essa questão é essencial, posto 

que isso ainda é realidade em nossos dias, e devemos reconhecer e respeitar os conhecimentos 

específicos inerentes a cada linguagem artística. 

Dentro do quadro apresentado, cabe destacar a Lei n. 11.769, aprovada em agosto de 

2008 e que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Essa lei 

institui a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, na educação básica. Sua 

promulgação foi uma conquista vital há muito tempo almejada pelos profissionais da 

educação musical, resguardada por uma resolução legal concernente à obrigatoriedade da 

música na educação básica, o que propiciaria o fomento do ensino de música no âmbito 

escolar. A lei estipulava o prazo de 3 anos para que os sistemas de ensino se adaptassem às 

exigências previstas.  
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[...] apesar de algumas mudanças, há uma continuidade nos dispositivos legais das 

décadas de 1970 e de 1990: em ambos os casos, a música integra, potencialmente, o 

campo da arte, sendo uma entre outras linguagens artísticas que podem ser 

trabalhadas na escola. A partir de 2008, com a Lei 11.769, passa-se a contar com um 

dispositivo legal relativo à obrigatoriedade da música na educação básica, que se 

encontra em período de implantação. O atual momento histórico configura-se, 

portanto, como um momento de transição. (Ibidem, p. 143). 
 

Entretanto, a Lei n. 11.769/2008 foi alterada pela Lei 13.278 em 2 de maio de 2016, 

que inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro na matriz escolar do ensino infantil, 

fundamental e médio, orientando os sistemas de ensino a promoverem a formação de 

professores no prazo de cinco anos. 

Por outro lado, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que 

determina as competências e as habilidades que os alunos precisam desenvolver ao longo dos 

anos na Educação Básica do Ensino Fundamental, apresenta pontos relevantes para o campo 

da Educação Musical Escolar. Na BNCC, o Ensino Fundamental está dividido em Anos 

Iniciais (1° ao 5° ano) e Anos Finais (6° ao 9°). Destacamos aqui os objetos de conhecimento 

e habilidades a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental na área de música nos Anos 

Iniciais (1° ao 5° ano): 

 

Contexto e práticas: “(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 

diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e 

analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de 

circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.”  

Elementos da linguagem: “(EF15AR14) Perceber e explorar os 

elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, 

ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas 

de composição/criação, execução e apreciação musical.  

Materialidades: (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as 

existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 

natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados.  

Notação e registro musical: (EF15AR16) Explorar diferentes formas de 

registro musical não convencional (representação gráfica de sons, 

partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de 

registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional.  

Processos de criação: (EF15AR17) Experimentar improvisações, 

composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, 

sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. (BRASIL, 

2017, p. 200 – 201). 
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No caso dos Anos Finais (6° ao 9° ano), além dos objetos de conhecimento novas 

habilidades são acrescentadas: 

 

Contextos e práticas: (EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da 

apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de 

produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 

estética e ética.  

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 

equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento 

musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de 

música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o 

desenvolvimento de formas e gêneros musicais.  

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética musical.  

Elementos da Linguagem: (EF69AR20) Explorar e analisar elementos 

constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo 

etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), 

jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e 

apreciação musicais.  

Materialidades: (EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais 

sonoros em práticas de composição/criação, execução e apreciação 

musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos 

musicais diversos.  

Notação e registro musical: (EF69AR22) Explorar e identificar 

diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, 

partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.  

Processos de criação: (EF69AR23) Explorar e criar improvisações, 

composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando 

vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de 

maneira individual, coletiva e colaborativa. (BRASIL, 2017, p. 206 – 

207). 

 

Diante disso, depreende-se que existe uma instabilidade que paira sobre o campo do 

ensino de arte em nosso país – especialmente no caso da música – que, pelos textos, continua 

sujeita ao campo da “Arte”
1
, provocando uma indefinição quanto à sua presença real na 

prática escolar enquanto uma área do conhecimento dotada de competências e necessidades 

específicas. Contexto histórico, interesses políticos, postura dos profissionais da área, entre 

outros fatores, influenciam os rumos da educação, no entanto, apropriar-se do espaço da sala 

 
1
 Leia-se: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 



26 
 

de aula com um ensino de música comprometido é fundamental para a valorização da música 

na escola. É sobre isso que discorremos no próximo capítulo. 
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3. O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA BETH SHANÃ  

 

3.1 Procedimentos metodológicos para a coleta de dados 

 

Para atingir os objetivos propostos pela pesquisa, foi escolhida a abordagem 

qualitativa. Quanto à característica desse tipo de abordagem, Lüdke e André (1986, p. 13) 

afirmam que “[...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 

em retratar a perspectiva dos participantes”. O primeiro contato com o professor efetuou-se 

por intermédio de uma pessoa que, sabendo da nossa intenção em realizar esta pesquisa, nos 

apresentou um ao outro em um evento que ocorreu na cidade de Curimatá/PI. Desde então, 

passamos a manter contato com o professor. 

Inicialmente, foram dois dias de contato. No primeiro dia nos reunimos em sua casa, 

momento que será detalhado mais adiante, e fizemos a primeira visita à Escola Beth Shanã.  

Para a coleta de dados utilizamos as seguintes técnicas: observações das aulas e 

entrevistas semiestruturadas. Os participantes da entrevista foram informados por meio do 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) acerca dos objetivos da pesquisa e da 

preservação de sua identidade 
2
. 

Antes do início das aulas, o professor nos apresentou à turma e explicou o motivo de 

nossa presença. Num primeiro momento, isso despertou a atenção dos alunos, que logo se 

acostumaram e passaram a agir naturalmente diante da nossa presença. Durante as 

observações foram realizadas algumas gravações em vídeo e o registro de algumas imagens, 

além de anotações pontuais acerca do que acontecia em sala de aula, tomando o devido 

cuidado para não interferir na dinâmica da aula, observando o processo com o máximo de 

discrição possível. 

As observações das aulas ocorreram no segundo dia, onde acompanhamos as aulas das 

turmas de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. No período matutino foram observadas três aulas, 

respectivamente, 1º, 2º, 3º anos, e no período vespertino, 4º e 5º anos. As aulas ocorrem uma 

vez na semana, sempre às sextas-feiras. Quanto ao conteúdo e a forma como foram 

trabalhados em sala, discorreremos de maneira detalhada no tópico “Metodologias: A prática 

em sala de aula”.  

 
2
 Ver Apêndice A. 
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Cada turma observada tinha entre 10 e 15 alunos. O foco das observações foi o 

desenvolvimento das aulas, as metodologias e os recursos utilizados pelo professor, bem 

como a motivação dos alunos. Sendo assim, optamos por nos acomodar em um local 

específico da sala de aula e observar os acontecimentos. As entrevistas realizadas com a 

diretora e com o professor abarcavam perguntas específicas de acordo com a função de cada 

um deles. A finalidade das entrevistas foi buscar compreender a realidade do ensino de música 

naquela escola a partir da visão da direção e do responsável direto pela disciplina. 

 

3.2 Infraestrutura e espaços da Escola 

 

Como já foi explicado, a escolha da Escola Beth Shanã se deu pelo fato de ser a única 

do município de Curimatá/PI que oferece o ensino de música. De antemão, procuramos saber 

se havia tal ensino em alguma escola do município vinculada à Prefeitura, o que não se 

confirmou. Descobrimos que a referida escola trata-se de uma cooperativa educacional e era a 

única que promovia as aulas de música em seu currículo.  

Beth Shanã é um termo hebraico, que significa “Casa de ensino”. Em um primeiro 

momento, ao chegarmos à escola, dedicamo-nos a fazer um reconhecimento da mesma, sua 

estrutura, espaços utilizados nas aulas e a apresentar pessoalmente à diretora e, em especial, 

ao professor, os reais motivos da pesquisa. Importante dizer que fomos muito bem recebidos 

por todo o corpo docente da instituição, que se colocou a disposição para contribuir com a 

pesquisa.  

A Escola possui dois andares. Logo na entrada, existe um espaço amplo que, quando 

necessário, é utilizado para ensaios. As salas são amplas e possuem ar-condicionado. Apenas 

uma das salas tem o espaço mais reduzido e acomoda um número menor de alunos. Abaixo, 

nas Figuras 1, 2 e 3, podemos ver a entrada da escola e logo ao fundo o prédio. 
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Figura 1 – Fachada da escola em reforma 

 

Fonte: Foto tirada pelo pesquisador. 

 

Figura 2 – Pátio da escola 

 

  Fonte: Foto tirada pelo pesquisador. 

 

Figura 3 – Corredor da escola 

 

Fonte: Foto tirada pelo pesquisador. 
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A Escola dispõe de sala de aula e pátio como espaços utilizados nas aulas. Segundo a 

diretora da Escola, as aulas de música foram iniciadas no ano de 2015. Para ela, o ensino de 

música contribui para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e, 

por conta disso, o profissional responsável pela disciplina precisa ter habilidade e certificação 

em música. A Escola possui o ensino infantil e fundamental, do 1º ao 9º ano. Todavia, as aulas 

de música só ocorrem nas turmas de 1º ao 5º ano com alunos na faixa etária de 6 a 10 anos. 

 

3.3 A inserção da música no Projeto Político Pedagógico 

 

Quanto à metodologia adotada para o ensino de música, inicialmente verificamos que 

a música está inserida no Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola, que disponibiliza as 

apostilas do Sistema Positivo de ensino, assim como alguns instrumentos musicais, jogos e 

sucatas. Outro fator relevante e que merece destaque, é que a escola promove apresentações 

dos alunos como desdobramento das aulas de música, com recitais públicos, apresentações em 

praça pública e em eventos acadêmicos. A Escola já realizou dois recitais públicos desde a 

entrada do professor de música na instituição. O primeiro recital, “SI – LÁ – SOL”, foi uma 

ideia que começou a ser desenvolvida no início de 2016 e que se concretizou no ano de 2017. 

Já o recital “Pindorama”, o segundo realizado, aconteceu em maio de 2019. Discorremos 

sobre os recitais mais adiante.   

No PPP da escola, a música é apresentada como disciplina do eixo de trabalho da 

educação infantil no subtópico intitulado “Conhecimento de Mundo”, juntamente com outras 

áreas do conhecimento, como: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Artes, Imagem e 

Linguagem. A partir dessa constatação, verificamos que a Escola Beth Shanã cumpre o que 

estabelece a Lei n. 13.278/16, pois contempla a música em sua matriz escolar, ocupando, por 

sua vez, um dos seus espaços mais importantes e necessários: a sala de aula. Percebemos que 

o PPP está de acordo com o que determina o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI, 1998, p. 43). 

 

Essa estrutura se apoia em uma organização por idades — crianças de zero a três 

anos e crianças de quatro a seis anos — e se concretiza em dois âmbitos de 

experiências — Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo — que são 

constituídos pelos seguintes eixos de trabalho: Identidade e autonomia, Movimento, 

Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade, e 

Matemática.  
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Elencamos aqui os conteúdos incluídos no PPP da escola para o ensino de música:  

 

1) Percepção sensorial e motora;  

2) Sensibilidade;  

3) Concentração;  

4) Coordenação motora;  

5) Socialização;  

6) Acuidade auditiva;  

7) Respeito;  

8) Destreza do raciocínio;  

9) Disciplina pessoal;  

10) Linguagem corporal e construção do esquema corporal;  

11) Expressão musical estimulando a coordenação através de canções e danças com 

movimentos;  

12) Percepção a partir de estímulo sonoro e silêncio;  

13) Canto;  

14) Brincadeiras musicadas;  

15) Linguagem falada utilizando a linguagem gestual através de canções; 

16)  Expressão verbal e corporal através das músicas e brincadeiras com gestos e 

movimentos;  

17) Discriminação das partes do seu próprio corpo através de situações musicadas;  

18) Movimentação natural;  

19) Potencialidades do corpo;  

20) Movimentos e ritmo;  

21) Exploração das possibilidades do corpo;  

22) Expressão gestual a partir da música;  

23) Exploração dos movimentos com os membros do corpo;  

24) Exploração dos movimentos com os membros inferiores: marchar, pular, danças 

(pés, pontas, calcanhares);  

25) Movimentos com o corpo todo: balançando, girando, pulando, marchando, 

engatinhando, parando;  

26) Exploração das partes do corpo: mãos e dedos, braços e pernas, cabeça e pés;  

27) Percepção dos sons do corpo com: palmas, pés, sons simples com a boca e a 

bochecha;  
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28) Ritmos do corpo (batidas do coração, olhos, mastigação), da natureza (ventos, 

chuva), do ambiente (relógio, sino);  

29) Vivência do universo sonoro externo;  

30) Sons do ambiente da sala e os sons externos;  

31) Exploração de diversos sons; Diversas sonoridades;  

32) Ritmo musical;  

33) Apreciação musical;  

34) Música instrumental;  

35) Manipulação de instrumentos;  

36) Músicas cantadas e instrumentais;  

37) Integração musical;  

38) Sonorização de histórias utilizando diversos materiais;  

39) Classificação de sons em agradáveis e desagradáveis, som e ruídos; 

40) Exploração de sons da natureza, dos animais, da cidade, de casa etc. 

 

A partir dos conteúdos que compõem o PPP da escola concernente ao ensino de 

música expostos, observamos a presença de inúmeros elementos significativos para o 

desenvolvimento musical dos alunos. Destacamos, de maneira especial, os de caráter 

perceptivo e de uso do próprio corpo – ambos, presenciados nas aulas observadas de modo 

recorrente. 

 

3.4 O professor de música 

 

3.4.1 Formação, trajetória e práticas 

 

No primeiro dia, nos encontramos com o professor que teve a iniciativa de expor seus 

materiais referentes ao ensino de música sobre uma mesa, resumir um pouco da sua trajetória 

musical e apresentar algumas fotos e vídeos do primeiro recital realizado pela escola.  

Nascido em Capitão de Campos, cidade localizada a 118 km da capital piauiense, o 

professor mora em Curimatá há 4 anos. Começou a ministrar aulas de música na Escola Beth 

Shanã no 1° semestre de 2015 e exerce também as funções de pastor na Primeira Igreja 

Batista de Curimatá, consultor de empresas na área de segurança do trabalho (Técnico em 

Segurança do Trabalho autônomo), diretor executivo da Associação das Igrejas Batistas do 

Extremo Sul do Piauí e coordenador do Seminário Teológico Batista de Teresina – Polo de 
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Curimatá. Já esteve envolvido também com o esporte da cidade na escolinha de futebol de 

campo e de salão masculino, e como treinador da seleção feminina de futebol de salão. 

O professor é músico há 25 anos e se considera um autodidata. Fez um curso de violão 

na Associação de moradores do Itararé na capital Teresina. Também realizou um teste de 

proficiência na Ordem dos Músicos do Brasil OMB). Atualmente, o mesmo é cadastrado 

nesta instituição como professor-instrumentista. O professor não é licenciado em música, no 

entanto, ministra aulas na escola regular há 7 anos, mas de forma intercalada, e há 22 anos de 

forma independente, ou seja, através de programas como o “Mais Educação”, em forma de 

projetos extracurriculares. Toca bateria, violão, teclado, contrabaixo, percussão e flauta doce, 

e compõe músicas com temáticas diversas, para datas festivas, religiosas e de cunho social. 

Nesse contexto, ressaltamos as colocações de Sebben (2009, p. 37): 

 

Entende-se que, mais do que grande instrumentista ou virtuose da música, o 

professor precisa ter a sensibilidade de compreender as necessidades de seus alunos, 

explicitadas por meio de suas práticas e gosto musical. A partir disso, a música 

trabalhada deve ser aquela que faz parte do cotidiano do aluno, não esquecendo-se, 

no entanto, o objetivo de ampliar seu conhecimento através de novas formas 

musicais, efetivado por meio de discussões e reflexões. Ao considerar o aluno como 

detentor de um conhecimento musical que advém, majoritariamente, de suas 

vivências fora da escola, entende-se que ele possui também autonomia para decidir a 

respeito da música. Reconhecendo a arte e a música como trabalho humano e 

criador, ambas compostas de conhecimentos historicamente construídos e muito 

além do inatismo e do dom, todos os alunos possuem capacidade de desenvolver-se 

musicalmente.  

 

No período em que estivemos com o professor, pudemos observar o seu compromisso 

com o planejamento e realização das aulas. Para cada aula observada, era perceptível a 

estrutura de início, desenvolvimento e conclusão. Isto é, ocorria uma breve introdução do que 

seria apresentado em sala. Em seguida, a aula era desenvolvida gradualmente, com a 

explicação e demonstração por parte do professor e a experimentação por parte dos alunos. 

Essa postura revela sua preocupação com a estrutura e a qualidade da aula. Tal preocupação é 

recorrente na pedagogia de Sá Pereira que, contrário ao ensino exclusivamente livresco, 

indica o controle didático, a criação de um ambiente favorável e a facilitação da aprendizagem 

como alguns dos aspectos basilares para um ensino musical significativo e de qualidade.  

Na turma de 1º ano, por exemplo, aquele foi o primeiro contato entre professor e 

alunos, por isso, além de se apresentar o professor expôs à turma duas regras importantes: não 

pegar os instrumentos sem autorização e levantar a mão quando quiser falar. De fato, a 

disciplina é algo que o professor empenha-se em desenvolver nos alunos, não só por meio de 

regras preestabelecidas, mas de exemplo de organização em sala de aula, de saber ouvir e de 
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respeito para com o próximo. Não se trata de uma disciplina rígida, mas de comportamentos 

que são acordados com seus alunos.  

 

Figura 4 – Turma do 1º ano em atividade                         Figura 5 – Turma do 1º ano em atividade                                                

  

Fonte: Fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

Quanto ao conteúdo trabalhado com a turma de 1º ano, o objetivo do professor foi o de 

apresentar aos alunos os possíveis sons encontrados numa caverna. Incialmente, o professor 

estabeleceu um diálogo perguntando aos alunos se alguém conhecia alguma caverna, sobre o 

que poderíamos encontrar dentro de uma caverna, incluindo animais ou tipo de sons. Os 

alunos responderam que na caverna poderia ter um riacho correndo entre as pedras, morcegos, 

coruja, onça, plantas, frio e a escuridão. A partir disso, o professor fez uma experiência 

usando uma panela com água, um pano escuro e um conta gotas. Cada aluno foi convidado a 

explorar a caverna. A cabeça foi coberta com o pano para simular a escuridão da caverna e o 

som das gotas de água foi reproduzido pelo professor (Ver Figuras 6 e 7). Apesar do medo do 

escuro da grande maioria, todos realizaram o experimento. Reproduziram os sons do riacho, 

dos animais e dos pingos d’água utilizando a boca. Vale mencionar que a região de Curimatá é 

repleta de serras e morros, o que contribuiu para estimular a imaginação das crianças e 

comentários durante a aula acerca da experiência de “entrar” em uma caverna.  
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         Figura 6 – Turma do 1º ano em atividade                           Figura 7 – Turma do 1º ano em atividade                                                  

  

    Fonte: Fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

Nas turmas iniciais de 1º e 2º ano o professor realiza um trabalho que visa despertar a 

curiosidade e a percepção dos alunos. Para isso, ele procura apresentar aos alunos os 

instrumentos musicais disponíveis, mostrando a maneira de tocar e o timbre de cada um. O 

professor também apresenta os possíveis sons do corpo humano, a noção de grave e agudo e 

da duração do som em longo e curto, a noção dos tempos fortes e fracos, a escadinha das 

notas musicais a partir de músicas cantadas, jogos com o nome das figuras musicais, canções 

infantis e o contato com os instrumentos de percussão, como: pandeiro, caxixi, ganzá, 

triângulo, clave e atabaque. Os alunos também compõem canções, confeccionam instrumentos 

alternativos em sala de aula e realizam leituras simples sem pauta, apenas com figuras 

geométricas ou o desenho do próprio instrumento percussivo a ser executado.  

Percebe-se que as experiências auditivas e cinestésicas defendidas pelo educador Sá 

Pereira são estimuladas pelo professor da Escola. Ou seja, a criação de um ambiente favorável 

com audições, movimento corporal e o contato com os instrumentos precedem os aspectos 

teóricos, que são apresentados aos alunos após a vivência musical. Mesmo não conhecendo os 

princípios da Escola Nova ou as propostas dos educadores em questão, a sensibilidade e a 

experiência do professor permitem que as crianças estejam no centro do processo de ensino 

musical como indivíduos ativos e criativos. 

Nas turmas de 3º, 4º e 5º anos o professor faz uso dos compassos binário, ternário e 

quaternário, escreve ritmos no pentagrama para que os alunos executem utilizando 

instrumentos percussivos e ensina flauta doce inserindo leitura musical. Além disso, incentiva 

os alunos a comporem letras para as canções (algumas canções do recital foram compostas 
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pelos alunos). Nessa fase, a prática instrumental é intensificada e os alunos são estimulados a 

utilizar a polirritmia.  

Os exercícios de leitura musical e as atividades de movimento corporal também estão 

presentes na pedagogia proposta por Sá Pereira por influência do pensamento pedagógico-

musical do educador Jaques-Dalcroze. No caso dos exercícios corporais, estes acontecem nas 

aulas através da movimentação dos alunos pela sala de aula, às vezes, tocando um 

instrumento como flauta, e por meio de gestos ou dinâmicas nas audições das músicas. Para 

Sá Pereira, o ensino da grafia musical deve ocorrer, mas somente após a prática intuitiva da 

música, ou seja, a experiência musical é um elemento crucial na iniciação da criança no 

universo musical, procedimento este também seguido pelo professor de música da escola. 

Em umas das turmas, os alunos foram instigados a realizar uma leitura rítmica escrita 

no quadro percutindo dois instrumentos de percussão: um tambor com a mão direita e uma 

pandeirola na coxa esquerda. Nesse exercício, a concentração e a coordenação motora eram 

fatores fundamentais, pois os alunos deveriam ler a linha superior (mão direita) 

simultaneamente com a linha inferior (mão esquerda). A maioria conseguiu executar a 

atividade, e aos que demonstravam alguma dificuldade, o professor orientava a fazer mais 

lento e/ou a ler uma linha de cada vez. Durante o semestre, o professor faz algumas audições 

para selecionar alunos com mais aptidão para tocar flauta, percussão ou fazer solo de canto 

nos recitais públicos promovidos pela Escola. 

De acordo com o professor, o objetivo do recital “SI – LÁ – SOL”, realizado em 

novembro de 2017, era de 

 

envolver toda a comunidade escolar influenciando o aprendizado musical, bem 

como o revelar de novos talentos contidos nesta escola. Daí por diante, almeja-se a 

ampliação das ações no tocante as escalas de crescimento qualitativo e quantitativo. 

Objetivamos também a priorização do aprofundamento técnico e teórico musical 

para a formação de alunos que por sua vez possam também ser professores, onde 

estes poderão ministrar dentro desse projeto. (Projeto Recital Si – Lá – Sol, p. 01). 
 

Tivemos acesso ao documento que estruturava todas as ações do projeto envolvendo o 

recital “SI – LÁ – SOL”. Alguns pontos se destacam e demonstram a organização do trabalho 

desenvolvido: 

 

1) Sistema de divulgação;  

2) Orçamento;  

3) Materiais técnicos necessários;  
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4) Recepção e acomodação; 

5) Equipes de apoio; 

6) Limpeza; 

7) Logística, cenário e estrutura;  

8) Programa analítico.  

 

Tanto na prática pedagógica quanto nos relatos apresentados pelo professor, percebe-

se uma preocupação com a formação cultural dos seus alunos, sobretudo, no que se refere ao 

(re)conhecimento dos aspectos históricos da cultura brasileira, objeto do último recital, o 

“Pindorama”. Este último contou a história do Descobrimento do Brasil de forma cantada. 

Todas as músicas, com exceção da canção “Pindorama” do grupo Palavra Cantada, que dá 

nome ao recital, foram desenvolvidas em sala de aula. A música “Tempestades e Trovões”, 

por exemplo, nasceu na turma de 4º ano a partir de palavras sugeridas pelos alunos e com o 

arranjo musical feito pelo professor. Segue a letra da canção:  

 

Tempestades e Trovões.  

Mar aberto, aflições.  

Assustados pelas ondas, açoitados.  

É muita correria e emoção.  

Capitão abordo e a tripulação. 

 

Valorizar a cultura musical brasileira era uma ideia defendida por Villa-Lobos e que se 

mostra presente na proposta do recital “Pindorama”, realizado pela Escola Beth Shanã, 

através da perspicácia e coordenação de seu professor de música. Todos os recitais são abertos 

à comunidade e divulgados em carro de som por toda a cidade. 

Durante as aulas assistidas, por meio da execução de instrumentos percussivos ou 

flauta em grupo, verificamos o cuidado do professor em exercitar o trabalho coletivo com 

seus alunos, estimulando-os a contribuir uns com os outros no aprendizado das músicas. A 

partir desse dado, podemos inferir que outro aspecto da proposta musical do maestro e 

educador Villa-Lobos também é fomentado na prática em sala, o da coletividade.  

 

Nesse sentido, o sujeito se reconhece como parte desse mundo, que é preexistente, e 

esse reconhecimento é resultado de um processo que envolveu a relação com o 

outro. A relação com o saber envolve a relação com o mundo, consigo e com o 

outro. Assim, as relações são dependentes uma da outra, ou seja, se o sujeito não 

estabelece uma relação com outro, com o mundo, não há relação com o saber. 

(SANTOS, 2012, p. 82). 
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A relação entre o professor e os alunos é de extremo respeito, algo perceptível em 

todas as turmas. A abordagem concebida por Sá Pereira, ademais de reforçar a importância do 

aproveitamento das capacidades intelectuais da criança, seu interesse e inclinações, 

perceptíveis em suas atitudes, considera que o professor deve enxergar aquela como ponto 

central no processo de ensino-aprendizagem e que um elo positivo na relação com seus alunos 

deve ser estabelecido, buscando sempre refletir sobre o caráter dinâmico dessa convivência.  

 

Portanto, o desafio se estende também para professores, pois em escolas regulares é 

comum que as turmas sejam heterogêneas quanto aos interesses e níveis de 

competência dos alunos. Em relação ao professor de música, talvez essa tarefa seja 

mais desafiadora ainda, visto que, muitas vezes, ele encontra-se como único 

professor de música da sua escola, sem colegas da área pra discutir e lidar com essa 

situação. Contudo, é preciso ressaltar a necessidade de se primar pela qualidade do 

ensino de música nas escolas para que haja motivação dos alunos. (PIZZATO, 2009, 

p.108) 

 

Tais condições são indispensáveis na construção de um ensino musical que seja 

profícuo e relevante na vida dos alunos. Diferentemente de Villa-Lobos, Sá Pereira manifesta 

o seu desejo de musicalizar para formar músicos, no entanto, ambos concordam com um 

ensino de música que busque contribuir para o gosto musical das crianças e para a prática de 

atividades que despertem o senso de cooperação em grupo.  

Quando indagado a respeito de algum aspecto que poderia ser melhorado para 

fomentar ainda mais a prática musical na Escola, o professor respondeu prontamente: “Uma 

sala específica para as aulas de música”. O fato é que as aulas ocorrem, preferencialmente, 

nas respectivas salas de cada turma, ainda que, dependendo da aula, alguns alunos utilizam o 

pátio para praticarem, o que aconteceu em uma das turmas. É oportuno mencionar que o 

professor possui uma grande variedade de instrumentos percussivos e alguns materiais 

teóricos, além dos que são fornecidos pela instituição.  

 

3.5 Material Didático 

 

No que concerne aos recursos didáticos para o ensino de música, a diretora e o 

professor relataram que a escola utiliza o material da editora Positivo – este, por sua vez 

específico para o ensino de música. Todas as turmas de 1º ao 5º ano têm suas respectivas 

apostilas – ver exemplos nas Figuras 8 e 9. Ocorre que o professor de música prepara as aulas 

a partir do material Positivo, além de se basear na sua experiência como professor de música, 

em materiais pessoais e nas necessidades apresentadas pelos alunos durante as aulas. Ou seja, 
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a apostila não é seguida literalmente, a mesma é um importante suporte que o professor utiliza 

na preparação das aulas. 

 

       Figura 8 – Apostila do 4º ano                                                          Figura 9 – Apostila do 5º ano 

                                                  

Fonte: Fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

Quanto ao conteúdo presente nas apostilas da editora Positivo, podemos destacar os 

seguintes assuntos:  

 

a) Conceitos musicais; 

b) A história do samba; 

c) Hip-hop; 

d) Carnaval; 

e) Funções dos instrumentos musicais; 

f) Banda; 

g) Orquestra; 

h) Iniciação a escrita musical; 

i) Partituras com canções folclóricas de outros países;  

j) Histórias ilustradas; 

k) Referências a grandes nomes da música mundial e nacional (Conforme exemplos 

nas Figuras 10 e 11). 

 

 



40 
 

                    Figura 10 – Apostila do 4º ano                                         Figura 11 – Apostila do 5º ano 

  

Fonte: fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

O uso de músicas folclóricas e/ou de domínio público é recorrente na prática em sala 

de aula. “Asa Branca”, “Pindorama”, “Bambalalão”, “Que é de Valentim”, “Nona Sinfonia” e 

“O Trem de ferro” foram algumas das músicas mencionadas pelo professor. Esta proposta 

dialoga com a visão de Villa-Lobos, que considera a música folclórica um excelente recurso 

na iniciação musical por se tratar de músicas conhecidas do universo infantil.  

Conforme Souza (2000, p. 37), 

 

[...] a educação musical procura dentro da organização do mundo institucional tornar 

‘experienciável’ as inúmeras possibilidades da experiência musical cotidiana. 

Certamente esses objetivos diferenciam-se no seu significado para cada indivíduo, 

de acordo com o uso que cada um pode fazer. Esses significados também variam de 

acordo com a faixa etária, seja o adulto, a criança ou o adolescente. 

 

A prática de ritmos como baião, xaxado e samba também é comum nas aulas, sendo 

que os alunos têm contato direto com os instrumentos percussivos, tanto individual quanto 

coletivamente. Pandeiro, flautas, tambores, tan tan, ganzá, reco-reco, chocalho, triângulo, 

claves, bongô e pratos, e alguns instrumentos alternativos, como tubos de cano, arrames de 

cadernos, copos e garrafas de plástico, cabos de vassoura, palitos de madeira, casca de coco e 

objetos metálicos, são explorados nas aulas como possibilidades sonoras. 

 O professor apresenta o ritmo, tece alguns comentários, executa o ritmo de maneira 

lenta e logo convida os alunos, um a um para praticarem. Em uma das turmas, o professor 

desenhou no quadro a imagem dos instrumentos a serem tocados. Na primeira atividade, em 

dupla, cada aluno tocou um instrumento – pandeiro ou triângulo – de acordo com o comando 
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indicado no quadro. Na segunda atividade, um único aluno tocou dois instrumentos de 

maneira simultânea, também de acordo com as indicações no quadro. 

O ensino de flauta e percussão é o que predomina. No entanto, além dos aspectos 

teóricos que são trabalhados, a prática do canto também acontece nas aulas. Em relação ao 

coro infantil, o professor relatou que apresenta a música em pequenos trechos e também 

escreve a letra no quadro, e pede para os alunos copiarem para ajudar na memorização da 

letra. Logo depois, procura uma tonalidade adequada para as crianças trabalhando as 

dinâmicas com gestos e movimentos, sempre utilizando a criatividade. Como mencionado 

anteriormente, o professor se utiliza de materiais extras de seu acervo pessoal: livros, 

apostilas, cd´s, dvd´s, e instrumentos musicais que contribuem na organização e execução das 

aulas de música – conforme podemos ver nas Figuras 12 a 19. 

 

             Figura 12 – Instrumentos percussivos                                   Figura 13 – Instrumentos percussivos                         

            

     Fonte: fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

                Figura 14 – Instrumentos alternativos                              Figura 15 – Instrumentos alternativos                                           

  

Fonte: fotos tiradas pelo pesquisador. 
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                Figura 16 – DVD Aprenda Percussão                            Figura 17 – Livro Encantando com a Música 

  

Fonte: fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

                        Figura 18 – Flautas dos alunos                                    Figura 19 – Dominó Figuras Musicais 

  

Fonte: fotos tiradas pelo pesquisador. 

 

 

Além do material existente, o professor se mostrou interessado em adquirir novos 

materiais, inclusive, nos solicitou alguma indicação. Interpretamos a atitude como 

demonstração de humildade e interesse para continuar reunindo recursos no sentido de 

ampliar e enriquecer ainda mais a sua prática pedagógica. 
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3.6 Aspectos gerais  

 

Diante do fato de que as escolas vinculadas à Prefeitura de Curimatá não oferecem o 

ensino de música, a Escola Beth Shanã denota que é possível desenvolver um trabalho sério 

voltado para a real presença da música em sala de aula. Para tanto, além da inserção da 

música no Projeto Político Pedagógico (PPP), a Escola dispõe de uma apostila específica para 

o ensino de música para cada turma, um professor capacitado, instrumentos percussivos, 

flautas, jogos musicais, instrumentos alternativos, caixa amplificada, e realiza recitais 

públicos. Isso revela que a instituição está empenhada e busca garantir a presença da música 

não só no currículo, mas na vida dos alunos e da cidade. Não há apoio direto do poder público 

relacionado ao ensino de música, mas os espaços físicos do município ficam à disposição da 

Escola para as apresentações musicais.  

Apesar de não ser licenciado em música, o professor demonstra conhecimento, 

habilidade e sensibilidade na prática em sala de aula. Possui larga experiência com o ensino 

de música, tendo atuado em outras escolas e instituições, como igrejas, por exemplo. Seu 

compromisso com a educação musical dos seus alunos é notório e transcende os muros da 

escola, pois visa transformar a comunidade local através da valorização da música e da 

cultura. Nesse sentido, destacamos um trecho de Cruvinel (2005, p. 62-63): 

 

Portanto, o educador musical deve estar atento ao contexto social em que está 

inserido, tanto na atividade pedagógica dentro de sala de aula como na repercussão 

de seu resultado na sociedade. Deve ainda observar como sua atividade pedagógica 

está influenciando os alunos e consequentemente a comunidade que os cerca. Ao 

adotar essa postura, o educador musical deve estar sempre atento a questões como: 

Qual é a música que se deve ensinar no nosso tempo? Para quê (objetivo)? Por quê 

(justificativa)? Para quem (público alvo)? Como despertar um maior interesse dos 

alunos pela música? Qual(is) metodologia(s) utilizar? É dessa forma que o educador 

musical conseguirá atuar de forma crítica e verdadeiramente transformadora.  

 

Como já mencionado, o professor segue duas linhas de ensino por meio da prática da 

flauta doce e da percussão: a melódica e a percussiva. Todavia, todos iniciam pelos 

instrumentos percussivos, trabalhando alguns ritmos específicos como o samba e o baião. 

Com o tempo, é feita uma triagem entre os que têm mais facilidade com a percussão e/ou 

flauta, constituindo os grupos para as apresentações. De toda forma, a percepção musical é 

desenvolvida em todas as turmas com atividades de leitura musical e audições.  

Quanto à motivação dos alunos nas aulas, pudemos observar que a grande maioria 

participa ativamente das atividades, executando os exercícios e fazendo perguntas. É um 



44 
 

processo que começa desde o 1° ano e vai oficialmente até o 5°, pois, quando necessário, o 

professor convida alguns alunos do 6º ano em diante para participar das apresentações. Por 

isso, todo o processo de construção de repertório é um ciclo.  

Outra questão relatada pelo professor diz respeito à prática musical longe do ambiente 

de sala de aula, visto que nem todos cumprem os exercícios que são solicitados para serem 

praticados em casa e apresentados em sala. Provavelmente, o fato da grande maioria não ter 

um instrumento musical ou mesmo a falta de incentivo por parte da família pode contribuir 

para esta situação. Por isso, no momento da aula o professor não hesita em fornecer seus 

instrumentos para os alunos realizarem as atividades musicais. 

O professor considera a presença da música como algo fundamental no contexto 

escolar com símbolos musicais, representação gráfica, noção de tempo em relação ao que se 

lê e o que se executa, noções matemáticas (fração, divisões, valores), imersão cultural com 

músicas regionais/folclóricas e de outros povos, exercício das partes cognitivas do cérebro, 

elementos ricos e que contribuem para o despertar do interesse musical. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o ensino de música na Escola Beth Shanã, 

na cidade de Curimatá/PI. Para atingir esse objetivo desenvolvemos uma pesquisa de campo, 

utilizando as observações das aulas nas turmas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 

entrevistas semiestruturadas com a diretora e com o professor de música da escola. Na 

sequência, buscamos analisar os resultados obtidos para responder as questões levantadas 

inicialmente. 

Verificamos que aulas ministradas são planejadas de acordo com as necessidades de 

cada turma e com uma estrutura bem definida de começo, meio e fim. Isto é, as aulas são 

desenvolvidas de maneira gradual, com a explicação e demonstração do professor e a 

experimentação realizada pelos alunos. Notamos também que essa prática acontece de forma 

individual e coletiva. O repertório é constituído de músicas folclóricas de domínio público, de 

composições feitas em sala de aula e músicas inseridas na apostila da editora Positivo ou nos 

materiais do próprio professor. No caso das composições feitas em sala, estas contam com a 

participação de todos e, apesar das intervenções do professor, a criação é coletiva. 

No tocante aos recursos utilizados pelo professor, identificamos que além da apostila 

do sistema Positivo de ensino específico para cada turma e dos instrumentos convencionais, 

flauta e os percussivos, o professor adota outros materiais que auxiliam e complementam o 

planejamento das aulas. Quanto à questão do ensino de instrumentos harmônicos, violão, 

teclado, por exemplo, existe uma escola particular vinculada à Igreja Batista que disponibiliza 

essa prática. O ensino desses instrumentos ainda não ocorre na escola. Há uma parceria entre 

a Escola Beth Shanã e as aulas particulares promovidas pela Igreja. Alguns alunos 

frequentam, além das aulas de música na Escola, as aulas promovidas pela instituição 

religiosa. Vale destacar que o pátio da escola, bem como a praça pública que fica em frente ao 

colégio são utilizados como espaços alternativos para ensaios e apresentações. 

A autonomia e a iniciativa do professor em pesquisar e escolher recursos didáticos, 

bem como a relação harmoniosa com a direção e com o corpo docente da escola, são 

elementos que evidenciam o empenho de todos para vencer os desafios. O domínio do 

conteúdo musical ministrado e a maneira prática e criativa de transmiti-lo, buscando a 

participação e o envolvimento dos alunos, é outro ponto que merece destaque. É patente a 

motivação dos alunos nas aulas, principalmente pela maneira afetuosa como se comportam ao 
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ver e interagir com o professor de música. Nas palavras do professor: “A gente sente a alegria 

dos alunos quando chega em sala de aula”.  

Apesar do professor não ser licenciado em música, constatamos a sua capacidade e seu 

compromisso com o ensino de musica de qualidade. Reconhecemos que a formação 

acadêmica é uma oportunidade de acesso a conhecimentos e práticas que a graduação oferece 

e que ampliam as possibilidades de atuação em sala de aula. No entanto, no caso em questão, 

o fato do professor não ser formado em música não compromete o trabalho musical 

desenvolvido na escola, pois verificamos a existência de uma proposta musical 

comprometida, envolvente e significativa. Um trabalho que reverbera música e que 

movimenta não apenas a Escola, mas toda a comunidade local, pois além da aprendizagem de 

teoria musical, flauta e percussão que ocorre em sala de aula, os alunos realizam 

apresentações fora da escola, recitais públicos para todos os moradores da cidade de 

Curimatá.   

Dessa forma, entendemos que o trabalho desenvolvido na Escola Beth Shanã no que 

tange ao ensino de música é admirável e singular, visto que representa um esforço de toda a 

comunidade escolar, sobretudo, pelo engajamento do professor de música. Um cenário 

composto por indivíduos comprometidos com a presença da música na vida das crianças e 

daquela sociedade, cumprindo assim um papel educacional, cultural e social.  

Por fim, acreditamos que este trabalho poderá contribuir para fomentar mais pesquisas 

na área da educação musical em nosso país, mais especificamente, sobre o ensino de música 

nas escolas de educação básica. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA  
 

A presente pesquisa é um estudo que visa conhecer o ensino de música na escola Beth Shanã 

na cidade de Curimatá/ PI, buscando verificar como a aula de música é desenvolvida, identificar as 

metodologias e os recursos utilizados pelo professor nas aulas, conhecer a formação do profissional 

que trabalha com as crianças (ou adolescentes) na escola e identificar os fatores que interferem na 

motivação dos alunos para a aula de música.  

 A pesquisa acontecerá por meio das observações das aulas de música e de entrevista 

direcionada ao diretor da escola e ao professor de música da mesma. As observações das aulas 

de música serão realizadas em dias e horários pré-agendados com os participantes, podendo 

ocorrer de forma presencial ou à distância, sendo estas, gravadas em áudio para uma posterior 

análise. As entrevistas poderão ser gravadas em áudio ou digitalizadas. 

 Acredita-se que os riscos por participação serão mínimos, pois esta pesquisa não visa 

adotar nenhum procedimento invasivo ou medicamentoso, portanto, não incorrendo em risco 

à sua integridade física. Os riscos serão minimizados, pois o pesquisador autor deste estudo 

buscará de forma qualificada, ética, sigilosa, preservar o anonimato e a privacidade de cada 

participante. 

 Além disso, visando resguardar sua segurança, o autor desta pesquisa estará em 

acompanhamento, mediante supervisão técnica, de uma professora orientadora. Lembramos 

que para a participação na pesquisa será necessário dispor de seu tempo. Não haverá nenhum 

tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa. Esclarecemos 

que sua participação na pesquisa é voluntária e é possível retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso o prejudique. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar 

em contato com o pesquisador responsável, Mardônio Figueiredo Miranda, através do e-mail: 

mardoniompb@gmail.com ou pelo telefone (62) 982145767. 

 A sua identidade, bem como de outros participantes serão mantidas em sigilo. Este material 

servirá unicamente, para a realização de estudos, apresentações em eventos e publicações científicas. 

Ressalta-se que os registros ficarão de posse do pesquisador pelo período de 5 (cinco) anos, sendo, ao 

final deste período, incineradas. É dada a garantia de que os dados coletados serão utilizados apenas 

para esta pesquisa e não serão armazenados para estudos futuros. Mediante o exposto, declaro que 

cumprirei os requisitos da Resolução CNS nº 466/12, e suas complementares, como pesquisador 

mailto:mardoniompb@gmail.com
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responsável do projeto intitulado “O ENSINO DE MÚSICA EM UMA ESCOLA DE 

CURIMATÁ/PI: INICIATIVA, COMPROMISSO E DECISÕES PEDAGÓGICAS”, sob a orientação 

da Dra. Nilceia Protásio Campos, no Curso de Graduação em Música – Habilitação em Ensino do 

Instrumento Musical Violão Popular da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da Universidade 

Federal de Goiás. 

Comprometo-me a utilizar os materiais e os dados coletados exclusivamente para os fins 

previstos no protocolo da pesquisa acima referido e, ainda, a publicar os resultados, sejam eles 

favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto, considerando a 

relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração de todos os interesses envolvidos. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 

Eu, ___________________________________________________________________________, 

RG/ CPF/___________________________ abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa 

intitulada: 

“O ENSINO DE MÚSICA EM UMA ESCOLA DE CURIMATÁ/PI”. 
Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador Mardônio Figueiredo Miranda sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

  Local: ___________________                Data ________/________/________. 

 

 

Assinatura do participante: _______________________________________________________ 

     

       

Goiânia, ______ de ______________ de 20_____. 

 

 

 

Pesquisador responsável: Mardônio Figueiredo Miranda 

 

 

 

Pesquisadora coparticipante e orientadora: Dra. Nilceia Protásio Campos 
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 ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Entrevistado: Diretora da escola Beth Shanã 

 

1. Quando foram iniciadas as aulas de música na escola Beth Shanã?  

2. Por que essa disciplina está presente no currículo da escola? 

3. A escola possui um plano de curso para o ensino de música? 

4. Quem ministra as aulas de música? Qual a formação exigida para a contratação desse 

profissional? 

5. Quais espaços são utilizados nas aulas? 

6. Quais turmas têm aula de música? Qual faixa etária? 

7. A escola adota alguma metodologia específica?  

8. Quais os recursos que a escola disponibiliza para as aulas de música? 

9. Existe algum projeto na escola como desdobramento das aulas de música? 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Entrevistado: Professor da escola Beth Shanã 

 

1. Quando você começou a ministrar aulas de música na escola Beth Shanã? 

2. Para você, qual a importância do ensino de música no contexto escolar? 

3. Qual a sua formação? Há quanto tempo dá aulas em escola regular? 

4. Você utilizada alguma metodologia específica? Se sim, qual e por quê? 

5. Quais e como os recursos são utilizados nas aulas? Que tipo de repertório é trabalhado 

nas aulas? 

6. Qual a motivação dos alunos nas aulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


