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RESUMO 

 

 

Este trabalho - de paradigma qualitativo e de cunho bibliográfico - discorre 

sobre a importância, a contribuição e os benefícios que uma adequada educação 

musical exerce sobre as crianças que a ela são submetidas. O objetivo geral da 

pesquisa é levantar informações sobre o ensino de música no sétimo ano do ensino 

fundamental de uma escola pública de Goiânia, a Escola Municipal Maria Clara 

Machado, e mostrar como essa modalidade de ensino realmente acontece na escola 

pesquisada. Para atingir o objetivo proposto foi colhido o depoimento de uma 

professora de música da sétima série do ensino fundamental da referida escola e, 

também, foi feita uma análise focada no conteúdo da LDB e dos PCN’s no que diz 

respeito ao ensino de música no ensino fundamental. A conclusão que aqui 

apresento foi extraída dessas duas vertentes de análise.  

 

 

Palavras-chave: Educação musical; Sétima série; Ensino fundamental.  
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SUMMARY 

 

 

This research – of qualitative paradigm and bibliographic nature – discusses 

the importance, contribution and benefits that a proper musical education has on 

children who are subjected to it. The overall objective of the research is to collect 

information about music education in the seventh grade of elementary school of a 

public school in Goiania (the “Municipal School Maria Clara Machado”), and show 

how this type of education actually happens there.  To achieve the proposed 

objective, an interview with a seven grade’s teacher was taken and an analysis 

focused on the content of the LDB and PCN's in regards to music education in 

elementary school was also done. The conclusion presented was extracted from 

these two forms of analysis. 

 

 

Keywords: Musical education; seventh grade; elementary school. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho objetiva proporcionar informações sobre a música como método 

transformador e auxiliador da aprendizagem no ensino fundamental e discorre sobre 

a relevância, a contribuição e os benefícios que uma adequada educação musical 

exerce sobre as crianças que a ela são submetidas. Acredito que a prática musical 

integrada à aprendizagem pode ser um modo de renovar as formas de ensino e, 

assim, quero suscitar a percepção de que a música é capaz de favorecer o 

desenvolvimento integral do indivíduo.  

Objetiva também, mais especificamente, levantar informações sobre o ensino 

de música no sétimo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Goiânia, 

a Escola Municipal Maria Clara Machado, e mostrar como essa modalidade de 

ensino acontece na escola pesquisada. 

O foco investigativo direcionado a uma escola pública ancora-se, 

primeiramente, no meu interesse em conhecer melhor como a educação musical 

acontece no ensino público de Goiânia de vez que estou, no momento, atuando 

apenas como professor particular de música. 

O escasso tempo de pesquisa obrigou-me a um afunilamento do campo 

investigativo e assim optei por investigar apenas uma escola pública. A escolha pela 

Escola Municipal Maria Clara Machado como sujeito de pesquisa deriva-se do fato 

de que vários de meus alunos particulares estão no ensino fundamental e vários 

deles são oriundos dessa escola. Acredito que, se eu conhecer melhor a vida de 

meus alunos, a realidade educacional deles, isso poderá favorecer entre nós uma 

relação mais compreensiva, mais dialógica e, consequentemente, muito mais 

produtiva musicalmente. 

A definição pela sétima série do ensino fundamental foi uma contingência, 

pois a única professora que se dispôs a me conceder uma entrevista sempre 

ministrou aulas nessa série. 

Voltando às razões que me mobilizaram fazer a pesquisa, sempre acreditei 

que a educação é a maior forma de transformação da nossa sociedade: a educação 

familiar, o ensino nas escolas, o ensino superior e ensino técnico em diversas 

modalidades. Esse ensino é capaz de aprimorar as condições sociais da 
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comunidade e, consequentemente, ajuda a melhorar e aprimorar o desenvolvimento 

do país. 

Dentro desse universo educacional é que objetivo investigar o ensino de 

música no currículo do ensino fundamental para que assim se possa, com esse 

trabalho, melhor conscientizar os educadores da importância da música como 

agente favorecedor da formação da criança focando, especificamente, a sétima série 

do ensino fundamental. 

Pretendo mostrar que a influência positiva da música vai além da ludicidade. 

O ensino musical, quando transmitido naturalmente e de maneira lúdica torna-se não 

apenas prazeroso, mas também favorecedor da formação integral da criança. É 

importante compreendermos a música como padrão de expressão, de agente 

modificador e transformador na educação, pois musicalizar é proporcionar aos 

indivíduos instruções, ferramentas e contribuições para que ele compreenda e utilize 

a linguagem da música de maneira favorável a seu crescimento cognitivo e pessoal.  

 

A educação deve ser vista como um processo global, progressivo e 
permanente, que necessita de diversas formas de estudos para seu 
aperfeiçoamento, pois em qualquer meio sempre haverá diferenças 
individuais, diversidade das condições ambientais que são originários dos 
alunos e que necessitam de um tratamento diferenciado. Neste sentido 
deve-se desencadear atividades que contribuam para o desenvolvimento da 
inteligência e pensamento crítico do educando, exemplo: práticas ligadas a 
música e a dança torna-se uma fonte para transformar o ato de aprender 
em atitude prazerosa no cotidiano do professor e do aluno. (ONGARO; 
SILVA; RICCI, 2006, p.01). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

  A educação é a maior forma de mudar o mundo, mudar a realidade de uma 

determinada situação social, povos e culturas. É preciso que esta seja efetuada de 

forma geral, contínua e eficaz. Em toda sociedade existe diferenças de sistemas, de 

ambiente, individualidades que são determinantes em cada ser em formação e que 

precisam ser tratadas de forma diferenciada, com dinâmicas e métodos que se 

qualifiquem melhor em determinada situação e realidade da sala de aula. A música 

pode oferecer uma importante mediação nesse processo, pois segundo Ongaro, 

Silva e Ricci (2006), 

 
A música quando bem trabalhada desenvolve o raciocínio, criatividade e 
outros dons e aptidões, por isso, deve-se aproveitar esta tão rica atividade 
educacional dentro das salas de aula. A música e a dança atuam no corpo e 
desperta emoções, neste sentido ela equilibra o metabolismo, interfere na 
receptividade sensorial e minimiza os efeitos de fadiga ou leva a excitação 
do aluno. (ONGARO; SILVA; RICCI, 2006, p.02). 
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Por isso é relevante desenvolver atividades com a música, pois estas 

beneficiam o processo intelectual dos alunos. Deste modo, a aprendizagem será 

metodologicamente dirigida de forma a proporcionar ludicidade e prazer no 

educando. 

A musicalidade, quando bem integrada, possui ferramentas que favorecem o 

desenvolvimento integral do indivíduo como, por exemplo, a ação positiva da 

criatividade e da imaginação. Elas proporcionam um melhor desenvolvimento do 

“eu” em relação à sociedade, melhor visão de mundo, raciocínio, reflexão, 

desenvolvimento psicomotor, enfim, diversos fatores que contribuem para a 

concretização de um ensino de qualidade. 

De acordo com Rodrigues (2010), quando o individuo tem contato com a 

música, aprende a se relacionar melhor com as pessoas, com o mundo à sua volta, 

além de desenvolver padrões como o diálogo coerente, melhora suas relações 

interpessoais, seu convívio com o meio social, estabelece e reconhece o respeito 

mútuo e delineia ainda o senso de contribuição, colaborando assim para um mundo 

melhor. 

Em relação ao desenvolvimento e aprimoramento pessoal, a música, quando 

integrada ao caráter do individuo em formação, aperfeiçoa sentimentos de 

segurança e confiança em si mesmo.  

Souza e Joly (2010, p. 100) afirmam: 

 

Por meio da música podemos expressar nossas ideias e sentimentos, 
compreender valores e significados culturais presentes na sociedade ou no 
grupo onde ela foi criada. Por meio do movimento e da dança nós 
interagimos corporalmente com a mesma, apreciamos sua beleza ao 
escutar com atenção uma obra musical. Transmitimos nossas emoções ao 
interpretar uma peça seja tocando um instrumento ou cantando. 
Comunicamos nossos pensamentos e por meio da composição, 
trabalhamos com o aspecto cognitivo quando pensamos e construímos uma 
obra. Entendemos dessa forma, que a maneira como alguém se apropria de 
uma determinada obra simplesmente pelo fato do prazer do ouvir é diferente 
da forma como uma outra utiliza os elementos sonoros para fazer uma 
composição. (SOUZA; JOLY, 2010, p. 100). 
 

 
 

Percebemos o quanto a música influencia o modo de vida das pessoas, o 

modo de pensar, questões que envolvem a afetividade e o entendimento de padrões 

importantes para o desenvolvimento entre pessoas e com a sociedade, além de 

proporcionar entendimentos culturais.  
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 A música é assim atividade importante a ser implementada nas escolas por 

proporcionar diversas melhorias no processo de ensino e aprendizagem. Amplia o 

desenvolvimento psicológico, reflexivo, psicomotor e, também, proporciona 

melhorias em atividades diversas, contribuindo assim para o bem estar físico e 

emocional do indivíduo.  

Apesar de todos esses fatores agregadores e da relevância e contribuição 

da educação musical como agente favorecedor da aprendizagem de indivíduos na 

sociedade, o que se percebe, na prática educacional brasileira, é um descaso com o 

ensino de música nas escolas públicas de ensino fundamental. Assim sendo, na 

tentativa de melhor entender essa realidade, tracei como eixo investigativo os 

seguintes questionamentos:  

O que está prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação sobre o ensino de musica no ensino fundamental? 

Como funciona o ensino de música no 7º ano do ensino fundamental da 

Escola Municipal Maria Clara Machado. 

Há nessa escola uma estrutura que permita ao professor do 7º ano do 

ensino fundamental cumprir efetivamente o que está prescrito nos PCN’s e na LDB 

sobre o ensino de música. 

As razões que motivaram a escolha dessa temática fundamentam-se, 

portanto, na necessidade de um melhor entendimento sobre como acontece o 

ensino de música no sétimo ano do ensino fundamental na Escola Municipal Maria 

Clara Machado, em Goiânia, razões estas já anteriormente esclarecidas. 

A justificativa da pesquisa ancora-se, portanto, na busca por informações e 

reflexões a respeito do ensino de música em uma escola pública de Goiânia, 

proporcionando à sociedade informações sobre importância do ensino de música no 

ensino fundamental, bem como sobre a realidade de como ela efetivamente 

acontece. Nunca é excessivo afirmar que para a criança é interessante que ela 

tenha acesso à musicalização na escola por ser a música um agente favorecedor de 

desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional, agindo positivamente na 

formação das crianças. 

A pesquisa justifica-se igualmente porque, com esse trabalho, busco 

contribuir e me juntar a outros educadores musicais que, como eu, encontram-se em 

uma incessante luta por um ensino de música sério e responsável, seja ele na esfera 

particular ou na esfera pública. 
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A pesquisa se circunscreve dentro do paradigma qualitativo, com abordagem 

bibliográfica e caracteriza-se como um estudo de caso. Livros, Documentos e Leis 

foram lidos e analisados a fim de levantar as informações necessárias sobre a 

música inserida no âmbito escolar, mais especificamente no sétimo ano do ensino 

fundamental de uma escola pública de Goiânia. 

Quanto à metodologia o trabalho em mãos faz uso do levantamento 

bibliográfico, utiliza a entrevista como recurso investigativo e faz a opção pelo 

método indutivo e dedutivo. Esta opção se justifica porque o método escolhido 

permite: o indutivo, que possamos demonstrar que o ensino da música pode partir 

de uma verdade menor, básica, que se generaliza, pelo fato dele ser benéfico e 

causar desenvolvimento em qualquer forma de ensino ou até mesmo na qualidade 

de vida. O dedutivo permite que se entenda a importância dada ao ensino de música 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

No primeiro momento discorrerei sobre a importância do ensino de música 

no ensino fundamental. Em seguida, sobre a Educação Musical de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

ressaltando a importância de se refletir sobre esse ensino que se apresenta como 

um agente favorecedor de formação no ensino fundamental. 

No decorrer da pesquisa falarei sobre a prática da música em sala de aula, 

fazendo considerações de possíveis formas que a música pode ser aplicada para as 

crianças do ensino fundamental. Se a música age como um agente que beneficia a 

educação, é interessante que ocorra uma preocupação com a musicalização das 

crianças respeitando a percepção e o desenvolvimento pessoal de cada uma delas. 

Faz-se necessário, portanto, discutir a prática da música na sala de aula. No caso 

específico desse trabalho, faz-se necessário o relato de como acontece o ensino de 

música na sétima série do ensino fundamental da Escola Municipal Maria Clara 

Machado, em Goiânia. Busco responder se há nessa escola uma estrutura que 

permita ao professor dessa série cumprir efetivamente o que está prescrito nos 

PCN’s e na LDB sobre o ensino de música. 

É deste modo então que pretendo abordar aspectos que possam contribuir 

para que o ensino de música aconteça de maneira adequada na educação 

brasileira, se tornando um grande aliado para a melhoria da educação e 

aprendizagem dos alunos do nosso país, não só como uma forma cultural, mas 

também social e educacional. 
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1  A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE MÚSICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

           A música está presente na vida de cada um interligada nas relações sociais, 

culturais, e estudos científicos comprovam o quanto o seu ensino é relevante na 

escola. 

Segundo Silva (2010 p. 15) a música funciona como método de ensino eficaz 

porque atua positivamente no comportamento emocional e corporal humano. O autor 

enfatiza que uma das grandes funções da educação musical é beneficiar o 

desenvolvimento humano no campo subconsciente, emocional, psicológico, físico e 

psicomotor. Os profissionais da educação buscam, cada vez com mais frequência, o 

desenvolvimento da musicalidade para facilitar o entendimento de um conteúdo ou 

como forma de conhecimento cultural. 

 
Ao acompanhar a música com gestos ou dançar a criança estará 
trabalhando a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons ela 
estará descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o 
ambiente em que vive. Atividades como cantar fazendo gestos, dançar, 
bater palmas, pés, são experiências importantes para a criança, pois elas 
permitem que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, sendo 
fatores importantes também para o processo de aquisição da leitura e da 
escrita. No ensino da música, essa linguagem musical deve ser um dos 
meios para alcançar a educação de pessoas criativa e crítica, e os bons 
resultados serão obtidos pela adequação das atividades, pela postura 
reflexiva e crítica do professor, facilitando a aprendizagem, propiciando 
situações enriquecedoras, organizando experiências que garantam a 
expressividade infantil. (SILVA, 2010, p.12) 

 
 

Loureiro (2008, p.21) comenta que a música, como experiência cultural 

vivenciada por nossas crianças, possui um enorme potencial nesse sentido. 

Com o ensino musical o conhecimento cultural é elevado, os alunos se 

desenvolvem amplamente e atingem metas em todos os aspectos de conhecimento; 

consequentemente, os alunos passam a elevar seu grau de complexidade analítica 

e essa educação propicia a eles uma cultura dinâmica com conhecimentos elevados 

tanto nessa área como na literatura.  

Souza (2006, p.17) relata que na música a percepção exerce um papel central 

e por isso é que, na escola, a inserção da música pode proporcionar um maior 

desenvolvimento perceptivo dos alunos favorecendo assim uma melhor percepção 

do que lhes é ensinado e uma maior atividade do raciocínio lógico e psicomotor. 
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Souza (2006, p.39) cita o poder atribuído à música na formação do caráter, na 

formação ética e estética do cidadão, pois a música atuaria como um conhecimento 

inconsciente que se antecipa e sustenta o conhecimento filosófico consciente. 

Portanto, a música contribui para a formação do ser social, do individuo como 

pessoa. Ela o prepara para exercer o seu papel de indivíduo agregador na 

sociedade e por isso faz-se necessário que se pesquise e se dê a devida 

importância e seriedade ao ensino de música no ensino fundamental, pois trata-se 

de crianças que estão em pleno processo de formação e humanização. 

 

A música, a musicalização, a educação musical abrem precedentes para a 
música na educação, como conhecimento específico trabalhado em artes, 
enquanto dimensão da arte (música), como aponta Parâmetros Curriculares 
Nacionais – 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental –(...). A música contribui 
não só para o processo ensino-aprendizagem, mas de acordo com Loureiro, 
na formação da própria cidadania. Na maioria das escolas, a música ainda 
tem um papel bastante específico: animação na entrada e saída dos alunos, 
bem como, em datas comemorativas como o dia da escola, o dia dos pais, o 
dia das mães, o dia das crianças, e em eventos diversos que a escola 
promove. Este é o papel que, muitas vezes, a música assume, pois é 
preciso “agradar e ou conservar/atrair a clientela: os pais”. Sendo assim, o 
trabalho com a música torna-se o/um “marketing” da escola. (PRADO E 
JUNQUEIRA, 2006, p. 5). 

 

Como se pode perceber, essa seriedade precisa ser sempre lembrada e 

pontuada, pois em muitas escolas a música exerce um papel que a reduz ou a 

desmerece, pois, em função das apresentações, confraternizações e comemorações 

do calendário escolar, ela é utilizada apenas como forma de divertimento, 

convencimento e até mesmo como forma de proporcionar prazer para pais e alunos. 

 
A importância da música não se restringe apenas ao exercício de obras 
caracterizadas como belas e importantes. A música é uma ferramenta 
ampla de conhecimento e de transformação do homem e, portanto, na 
educação é tida como elemento dinamizador para um processo educativo e 
formativo voltado para o desenvolvimento integral do indivíduo, enquanto 
ser e cidadão. (PRADO E JUNQUEIRA, 2006, p.2) 

 

Segundo esses autores a música no ensino fundamental funciona como um 

suporte para o conhecimento. Através dela os alunos são inseridos culturalmente em 

diversas áreas (como em bandas, teatro, grupo de danças, apresentações), 

favorecendo o desenvolvimento no campo das ciências e da linguagem. A música 

também gera um movimento de socialização mediante a implantação de coral e 
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bandas, levando o aluno à integração social e colocando em prática o 

desenvolvimento do respeito, colaboração e trabalho em equipe. 

Deste modo, é possível reconhecer alguns elementos que são importantes 

para o desenvolvimento escolar da criança e que se consegue através da 

musicalização, pois esta tem uma grande função educativa, seja no favorecimento 

da aprendizagem do conteúdo escolar, seja no sentido de humanização. 

Segundo Prada e Junqueira (2006), a música trabalha no desenvolvimento da 

psicomotricidade que é a área de estudo que relaciona o individuo com o mundo e 

com a sociedade através do seu corpo em movimento, ou seja, o indivíduo libera e 

lidera suas emoções de forma que isso transpareça em suas atitudes corporais. 

Pode-se dizer que essa é uma das grandes funções da música no sentido e na ação 

de humanizar as crianças. Humanizar é o mais importante meio de educar, pois é 

com a humanização que o indivíduo se torna social.  

A psicomotricidade esta influentemente ligada na humanização, pois as duas 

trabalham com o desenvolvimento do individuo em relação com seu meio e no 

melhoramento do papel que o ser humano prestará à sociedade. Quando se trata de 

ensino, de educação, há que existir a preocupação com o ser humano como pessoa, 

como ser social, e a música promove o desenvolvimento de questões práticas que 

são importantes para a aquisição da formação social e humana da criança. 

    
A música faz parte da cultura infantil e toda brincadeira acompanhada dela 
é motivo para aprendizagem e desenvolvimento pessoal. No cotidiano das 
crianças devem-se valorizar todas as fontes sonoras provindas dos mais 
variados lugares, natureza, ambientes e objetos; a presença dos brinquedos 
musicais é um exemplo de introdução como fonte sonora, estimula a criança 
a interagir e consequentemente terá o movimento corporal ativado, pois terá 
que utilizar todo o esquema corporal para a manipulação do mesmo, como, 
visual, lateralidade, espaço, tempo, coordenação grossa e fina, 
memorização, esquema de conhecimento e acomodação, sem esquecer da 
voz que também é um instrumento sonoro. O Ministério da Educação 
reconhece o benefício que a música, os jogos e os instrumentos sonoros 
proporcionam na educação da criança e tem como objetivo o desempenho 
estudantil global, para a formação e construção de um cidadão atuante e 
crítico na sociedade, que venha contribuir para o crescimento do país e seu 
crescimento próprio. (FERREIRA, RUBIO, 2012) 

 
 

A música é lúdica e isso já faz dela uma grande aliada na aprendizagem da 

criança. Em muitas brincadeiras da criança a música está envolvida, seja em algum 

brinquedo específico que tenha sons, ou em brincadeiras de roda; a criança sempre 

está em contato com a música e isso faz com que aconteça um estímulo a uma ação 
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corporal, a um conhecimento, seja ele manual, sonoro, ou um reconhecimento do 

seu meio; essas questões são importantes no primeiro momento da formação da 

criança e por isso é importante que a inserção da música no cotidiano da criança 

ocorra de uma forma totalmente lúdica (Ferreira, Rubio, 2012). 

Esse modo de interação é importante no processo de desenvolvimento 

psicomotor da criança para que, quando a música for executada na escola como 

disciplina a criança já se sinta familiarizada com a musicalização. Com isso a 

percepção da mesma será aguçada, fazendo com que a aprendizagem da música, 

tanto prática quanto teórica, seja mais dinâmica e a criança tenha mais facilidade em 

aprender a linguagem musical.  

 
O uso da música aliada à psicomotricidade revela-se como uma estratégia 
fundamental no desenvolvimento das capacidades infantis, assuntos 
relacionados à saúde como: físico e mental dão destaque nos resultados, 
quando associados a uma técnica e dirigida de forma correta. As 
necessidades mais urgentes surgem de maneira satisfatória, interiorizando 
no paciente o bem estar, proposto pela música. A criança deve ser 
trabalhada integralmente para que encontre o seu equilíbrio interior e reflita 
em seu exterior – comportamento – acomodando suas necessidades, pois 
se os seus movimentos forem desordenados o consumo de energia será 
maior e isso fará com que se fadigue fisicamente e psicologicamente, 
causando ansiedade e angústia. O profissional ministrante da educação, 
além das suas atribuições como educador e mediador de conhecimento e 
da aprendizagem, pode contribuir de maneira satisfatória em determinada 
dificuldade motora em que a criança venha apresentar, pois esse é o 
objetivo pedagógico escolar, em que, o importante é trabalhar criança como 
um todo, porém se isso for além dos atributos do educador, pode pelo 
menos – em observação, perceber se algo está estranho nos movimentos 
da criança, e fazer o devido encaminhamento. A proposta do trabalho 
psicomotor é fazer com que a criança tenha a oportunidade de realizar 
diversas atividades, sempre a incentivando para os movimentos mais 
complexos, para que sinta capaz de criar e experimentar, despertando sua 
confiança interior e favorecendo em sua autonomia.  (FERREIRA, RUBIO, 
2012). 

 

 

São inúmeros os benefícios que a educação musical aliada à ludicidade traz 

para os alunos do ensino fundamental. Atividades como brincar, dançar, dialogar, 

participar de grupos de coreógrafos, bandas, orquestras, apresentações, podem 

ajudar quando a criança apresentar algum distúrbio social; seja na dificuldade de se 

relacionar com os outros a sua volta ou na forma de expressar seus sentimentos de 

forma clara e verdadeira. 

Portanto, a música está inserida de forma muito pontual em uma das 

questões de grande importância na formação do individuo, principalmente no ensino 

fundamental, que é a questão da humanização. Ela trabalhado o respeito com o 
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outro, a convivência em grupo, a responsabilidade, o companheirismo e ate mesmo 

a formação de caráter. É desta forma que a música cumpre seu papel em muitos 

desses itens de forma clara, dinâmica e lúdica, que é a melhor maneira de se 

trabalhar com crianças.  

 Ainda segundo Ferreira e Rubio (2012), a musicalização promove o bem 

estar do individuo, pois concilia tanto a saúde mental quanto a física, como já foi 

citado acima, e esse bem estar é destacado na criança com a conciliação de que 

suas atitudes sejam condizentes com suas ações e atitudes. 

Desta a forma a criança estará em equilíbrio, algo crucial para a fase da 

infância, onde o indivíduo está em constante mudança, desenvolvimento e 

crescimento. Quando a criança não está em equilíbrio seu desenvolvimento escolar 

é perceptível; além disso, isso pode causar problemas emocionais e até mesmo de 

ordem física. O desequilíbrio afeta a criança de forma que a mesma pode apresentar 

dificuldades em aprender e seu comportamento pode ser extremamente cansado ou 

rebelde com seus pais e professores. Por isso é importante que atividades musicais 

sejam oferecidas e desenvolvidas no dia-a-dia da criança. 

Um dos benefícios mais completos que a música promove na criança é a 

proposta de fazer com que o indivíduo adquira a maturidade para desenvolver 

atividades que trabalhem com movimentos e ações que incentivem resoluções de 

problemas, favorecendo assim que a criança desenvolva sua independência e 

autonomia para atuar em seu meio. 

   
A identificação que a criança tem pela música, faz desta uma aliada nas 
intervenções motoras, proporcionando a criança alegria e aprendizagem ao 
mesmo tempo, a vivencia escolar é a ocasião em que a criança mais 
desenvolve seu esquema estrutural, a música aliada com a 
psicomotricidade torna-se ferramenta importante no desenvolvimento 
corporal, consolidando um caminho para um desempenho global saudável. 
Pais e educadores têm o compromisso de proporcionar a criança uma 
educação, que atenta suas necessidades como um todo, a criança deve ser 
trabalhada por completo, tanto fisicamente, quanto cognitivamente, e não 
apenas focar no ensino de escritas e das capacidades educacionais; 
professor cumprindo seu papel de educador e pais exibindo a intimidade 
que os filhos tem com o lápis. A criança nessa fase mais tenra de sua vida é 
como uma esponja absorvente que aprende com facilidade; a introdução de 
novos aprendizados deve ser favorável com estímulos constantes, para 
despertar na criança o sentimento de capacidade em diversas situações, 
encorajar a criança nos afazeres a tornará mais confiante de si mesma, 
sabendo que é capaz para isso ou aquilo. (FERREIRA, RUBIO, 2012). 

  

Os autores pesquisados nos mostram assim que o ensino da música 

beneficia e favorece o ensino e o desenvolvimento de diversos conhecimentos e 
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ciências, pois a musicalização respeita o tempo e a maturação de cada criança. Sem 

agredir ou pressionar a música deixa a criança a vontade para se desenvolver, 

respeitando seu tempo e suas limitações. 

A fase que a criança está no ensino fundamental é a fase em que o individuo 

mais desenvolve sua formação social, de caráter e aprendizagem. Assim, com a 

ajuda da musicalização esse desenvolvimento é favorecido, desencadeando na 

criança uma grande evolução geral e saudável em suas atividades e na sua vida. 

Nessa fase a criança absorve e aprende com muita facilidade, principalmente 

quando está submetida a uma atividade que lhe proporcione bem estar e prazer, 

como a música. 

É por isso que se deve dar uma devida relevância ao beneficio que a música 

promove no individuo. Ela promove sentimento de realização pessoal e coletiva, 

incentivo, encorajamento, segurança, estímulo e vontade de aprender e de crescer, 

de ser um bom aluno, um bom profissional, um bom cidadão e um ser humano 

melhor. Melhor para si mesmo e para a sociedade em que está inserido.  
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2  A EDUCAÇÃO MUSICAL DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS E A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

Conforme Os Parâmetros Curriculares Nacionais, a música era associada 

somente como uma forma de marcar e valorizar a cultura e tradições de cada povo e 

época. Porém, nos dias atuais o desenvolvimento das ciências, da tecnologia e da 

comunicação vem mudando essa identidade e esse contexto em que a 

musicalização era inserida. A comunicação em geral vem modificando a referência 

de música na sociedade devido a um desenvolvimento geral, mundial de informação 

por meio de fitas, discos, televisão, rádio, computador, cinema, jogos eletrônicos, 

publicidade e etc. 

Os PCN’s – Música - também ressaltam que qualquer atividade, ou proposta 

que esteja ligada à inserção da educação musical no contexto escolar do aluno deve 

ser bem vinda. Para que a música aconteça na escola é importante que seja aberto 

o espaço para que ocorra o acolhimento, a contextualização da mesma, além dos 

alunos terem acesso a instrumentos musicais, à partituras, a obras que sejam 

relevantes e significativas para o desenvolvimento pessoal de cada aluno envolvido 

com a musicalização. É importante esse novo padrão de ensino, pois, a diversidade 

inclusa na música permite que o educando promova um elevado grau de construção 

de hipóteses de lugares, formas de cada obra, no patrimônio musical da 

humanidade, aprimorando o conhecimento de cultura, literatura, e a condição de 

avaliação das próprias produções e a produção dos outros.  

Os PCN’s fazem uma serie de ligações entre o ensino de música e o 

desenvolvimento que o mesmo promove na vida educacional e pessoal do aluno, o 

que beneficia e o que promove na aprendizagem. 

 

Nas produções musicais em sala de aula, é importante compreender 
claramente a diferença entre composição e interpretação. Numa canção, 
por exemplo, elementos como melodia ou letra fazem parte da composição, 
mas a canção só se faz presente pela interpretação, com todos os demais 
elementos: instrumentos, arranjos em sua concepção formal, arranjos de 
base com seus padrões rítmicos, características interpretativas, 
improvisações, etc. O intérprete experiente sabe permitir que as mais sutis 
nuanças da canção interpretada inscrevam-se na sua voz, que passa a ser 
portadora de uma grande quantidade de elementos da linguagem musical. 
Para que possa ser capaz de fazer o mesmo, o aluno necessita das 
interpretações como referência e de tempo para se desenvolver por meio 
delas, até que adquira condições de incorporar a canção com todos os seus 
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elementos. A canção oferece ainda a possibilidade de contato com toda a 
riqueza e profusão de ritmos do Brasil e do mundo, que nela se manifestam 
principalmente por meio de um de seus elementos: o arranjo de base. Nas 
atividades com esse elemento é importante lembrar que se considera 
música, por exemplo, tanto uma batucada de samba quanto uma canção 
que a utilize como arranjo de base. (PCN, 1997, p.54)  

 

Os PCN’s – Música - afirmam que para que o aluno tenha o desenvolvimento 

eficaz e a aprendizagem de música aconteça é preciso que todos os alunos 

envolvidos sejam submetidos a todas as etapas de apreciação e da prática musical 

como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores; também é necessário 

que os alunos não fiquem presos somente na prática em sala de aula, mas é preciso 

que os mesmos sejam inseridos e adeptos da música também fora da sala de aula.   

 
Envolvendo pessoas de fora no enriquecimento do ensino e promovendo 
interação com os grupos musicais        e artísticos das localidades, a escola 
pode contribuir para que os alunos se tornem ouvintes sensíveis, amadores 
talentosos  ou    músicos profissionais. Incentivando a participação em 
shows, festivais, concertos, eventos da cultura popular e outras 
manifestações musicais, ela pode proporcionar condições para uma 
apreciação rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momentos 
importantes em que a música se inscreve no  tempo e na história. (PCN, 
1997, p.54)  

 
 

Segundo Os Parâmetros Curriculares Nacionais os alunos do ensino 

fundamental podem e devem ser musicalmente submetidos a: 

 Interpretações de músicas existentes vivenciando um processo de expressão 

individual ou grupal, dentro e fora da escola. 

 Arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos baseadas nos 

elementos da linguagem musical, em atividades que valorizem seus 

processos pessoais, conexões com a sua própria localidade e suas 

identidades culturais. 

 Experimentação e criação de técnicas relativas à interpretação, à 

improvisação e à composição. 

 Experimentação, seleção e utilização de instrumentos, materiais sonoros, 

equipamentos e tecnologias disponíveis em arranjos, composições e 

improvisações. 

 Observação e análise das estratégias pessoais e dos colegas em atividades 

de produção. 
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 Seleção e tomada de decisões, em produções individuais e/ou grupais, com 

relação às ideias musicais, letra, técnicas, sonoridades, texturas, dinâmicas, 

forma, etc. 

 Utilização e elaboração de notações musicais em atividades de produção. 

 Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical em atividades 

de produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros 

e de instrumentos disponíveis. 

 Utilização e criação de letras de canções, parlendas, raps, etc., como 

portadoras de elementos da linguagem musical. 

 Utilização do sistema modal/tonal na prática do canto a uma ou mais vozes. 

 Utilização progressiva da notação tradicional da música relacionada à 

percepção da linguagem musical. 

 Brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de movimento e suas 

articulações com os elementos da linguagem musical. 

 Traduções simbólicas de realidades interiores e emocionais por meio da 

música. 

 Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical (motivos, 

forma, estilos, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, etc.) em atividades 

de apreciação, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais 

sonoros disponíveis, de notações ou de representações diversas. 

 Identificação de instrumentos e materiais sonoros associados a ideias 

musicais de arranjos e composições. 

 Percepção das conexões entre as notações e a linguagem musical. 

 Observação e discussão de estratégias pessoais e dos colegas em atividades 

de apreciação. 

 Apreciação e reflexão sobre músicas da produção, regional, nacional e 

internacional consideradas do ponto de vista da diversidade, valorizando as 

participações em apresentações ao vivo. 

 Discussão e levantamento de critérios sobre a possibilidade de determinadas 

produções sonoras serem música. 

 Discussão da adequação na utilização da linguagem musical em suas 

combinações com outras linguagens na apreciação de canções, trilhas  

sonoras, jingles, músicas para dança, etc. 
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Esses são os preceitos pedagógicos que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais indicam e preconizam como necessários na educação musical. Os alunos 

devem ser a eles submetidos para que possam ser musicalmente bem sucedidos. 

Os preceitos indicados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que se 

refere à Educação Musical, serão neste trabalho abordados não em sua forma de 

documento, mas sim à luz de teóricos que sobre ela discorreram. 

Para Loureiro (2001, p. 140) 

 

A escola é uma instituição (mas, não a única) na qual o conhecimento 
musical pode ser instituído e adquirido. A nova LDB vem dar essa garantia 
enquanto torna o conhecimento artístico obrigatório no currículo do ensino 
fundamental e médio. O problema começa aí, a partir do momento em que 
passar do papel e chegar até às escolas, ser incluído no currículo e 
oferecido aos alunos no horário escolar requer um maior interesse por parte 
dos administradores escolares e dos próprios docentes, manifestando-se 
pela sensibilização e pelo valor do ensino da arte na escola. (LOUREIRO, 
Alicia, 2001, p.140). 

 

 

A educação musical já é componente indispensável e obrigatório no currículo 

do ensino fundamental, a implantação desse modo de ensino no sistema de grades 

curriculares foi uma grande conquista para o ensino e para a aprendizagem dos 

alunos de escolas públicas. Porém existem ainda muitas situações e impedimentos 

para que essa modalidade de ensino seja aplicada e executada de forma excelente 

na sala de aula.   

Algumas das causas que dificultam o ensino e aplicação da educação musical 

nas escolas podem ser observadas algumas vezes pela falta de comprometimento, 

informação e interesse por conta dos agentes educacionais que regem e dirigem a 

escola, mas na sua maioria isso acontece devido a falta de estrutura para as aulas 

de música e devido também à falta de professores de música. Essa carência faz 

com que o ensino de música no ensino fundamental se torna difícil e precário e na 

maioria das escolas o ensino de música simplesmente não acontece. 

Por isso é importante conscientizar e oferecer informações da importância do 

ensino musical, os benefícios que agrega para o aprendizado e desenvolvimento 

dos alunos e deste modo os professores podem verificar e se interessar em 

melhorar e promover esse conhecimento cultural na formação de seus alunos. Além 

disso, podem cobrar da Secretaria de Educação e dos governantes que melhorem 

ou busquem amenizar a falta de estrutura, instrumentos, salas, profissionais na área 
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de música a fim de facilitar, para os alunos das escolas públicas, o acesso à 

educação musical. 

    Ainda de acordo com Loureiro (2011, p.139): 
 

Como mencionado anteriormente, a partir do momento em que a disciplina 
Educação Artística passou a integrar o rol das disciplinas obrigatórias para o 
1º e 2º graus, o ensino da música vem sendo sistematicamente 
desvalorizado no âmbito educacional. Na escola de ensino regular, 
principalmente nas séries iniciais do ensino básico, a música, de um modo 
geral, não tem ocupado o lugar que merece.   Entendemos que o ensino 
das Artes, e da Música, em especial, deve ser considerado na educação 
escolar da mesma forma que outras áreas do conhecimento como a 
Matemática, a Língua Portuguesa, a História, etc. Porém, por oferecer uma 
forma de conhecimento específico, deve ser encarado de modo organizado, 
coerente, que o situa entre vivência, expressão e compreensão. 
(LOUREIRO, Alicia, 2001, p.140). 

 
 

A música como disciplina na sala de aula deve ter o mesmo valor e 

importância que as outras matérias mais tradicionais como matemática, português, 

história, ciência entre outras. O método de ensino que a música utiliza é mais 

diversificado, pois requer uma dinâmica mais específica de aulas teóricas e práticas 

e as aulas práticas em determinado instrumento musical. Por isso deve ser dirigido e 

aplicado de forma mais ampla, com compromisso e verdade nas questões de 

profissionais, e compromisso em apresentar uma aula que apresente conteúdo 

coerente, dinâmicas diversificadas para a aplicação, com cada aluno, de 

determinado instrumento musical. 

A LDB, segundo Loureiro (2001), também enfatiza a música como conteúdo 

curricular que merece ter uma atenção toda especial, além de merecer destaque por 

ser uma agente de educação cultural que mobiliza a integração e motivação nos 

alunos e que também promove realizações em grupos e reflexões com a prática em 

conjunto. A educação musical não tem sido realizada de forma eficaz, muitas vezes 

tem sido ignorada e extinta do processo de aprendizagem e vida educacional dos 

alunos, causando deficiência e falta de desenvolvimento no modo de ensino artístico 

e cultural.   

Loureiro (2001, p. 140) também salienta que: 
 

A educação musical não poderia estar dissociada das práticas cotidianas 
dos alunos, uma vez que atividades musicais que envolvem o cantar, 
dançar, movimentar e improvisar já fazem parte do ambiente de crianças e 
jovens, seja no ambiente familiar ou fora dele. São manifestações de grande 
valor que merecem ser consideradas na formação cultural e educativa dos 
alunos e, dessa forma, com reais possibilidades de constituírem uma 
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vertente fundamental do ensino e de igualar-se às demais disciplinas do 
currículo escolar. O preconceito que ainda existe em relação ao ensino de 
música, ao “fazer música”, levou, gradativamente, as 0pessoas ao 
afastamento de sua prática. De uma prática voltada para poucos, nascidos 
com o “dom” e o “talento” para a música, foi com o tempo distanciando-se 
do contexto escolar, não alcançando o status de disciplina escolar.No caso 
da disciplina Música, os enfoques se direcionam para a compreensão de 
sua prática no cotidiano escolar. Há uma movimentação tanto em relação 
ao estabelecimento da disciplina acadêmica, dotada de saberes fechados e 
apropriados ideologicamente, percebidos desde o primeiro momento 
histórico, já abordado neste estudo, quanto nas reformas educativas 
posteriores, quando se ocuparam com a estruturação de uma “nova” 
disciplina escolar (mudança de nome). O que se percebeu foi a junção de 
conhecimentos de diferentes áreas do saber, constituindo um único espaço 
e tempos reservados, também limitados, até a sua inclusão, na disciplina 
Artes, na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9394/96. 

    

Ao fazer a análise e interpretação da LDB Loureiro (2001) preconiza que, para 

que o ensino de música seja transmitido e ensinado da melhor forma possível, a 

prática de ensino da música deveria estar inclusa no dia a dia de cada aluno, pois a 

música está relacionada em diversas atividades do cotidiano como diversões, 

momentos de descontração, momentos com família e amigos, atividades culturais, 

atividades que envolvem a musicalidade como cantar, dançar, brincadeiras de roda, 

karaokê, atividades que estão sempre ligadas a momentos de lazer. 

São esses momentos que auxiliam e exercem uma forma de apoio e incentivo 

para o ensino da música, ou seja, essas ações culturais são de grande importância e 

devem ser inseridas como formação cultural e agente educativo. Deste modo, a 

educação musical se tornaria equivalente ao ensino das demais matérias do 

currículo do ensino fundamental; a música se igualaria às disciplinas ditas como 

mais importantes e isso tornaria a grade curricular completa, dinâmica e com 

formação cultural e artística específica. 

A crença na existência de que as pessoas já nasciam com “dom” e “talento” 

para a música, foi uma das grandes causas que dificultaram o envolvimento dos 

indivíduos com a música e deste modo houve um afastamento das pessoas na 

vontade de aprender, de aperfeiçoar, de estudar, praticar e dominar um instrumento, 

ou o canto, ocasionando um afastamento da musicalidade em geral. Esse 

distanciamento das pessoas da prática da música atingiu o contexto escolar, 

dificultando a valorização da música como disciplina na sala de aula.  

Loureiro (2001) analisa, à luz da LDB, que a música como disciplina ainda 

precisa ser aprimorada; há, no geral, determinados movimentos artísticos na pratica 

escolar, porém, a música possui paradigmas que precisam ser abordados e 
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discutidos, pois seria interessante que a educação musical fosse melhor aplicada 

mediante a junção de conhecimentos e atividades diversificadas que envolvem a 

arte em seu todo e não de forma separada e específica como é trabalhada, tornando 

o ensino da música reservado e limitado.  

Figueiredo (2011, p. 5), também ao analisar a LDB, salienta: 

 

A proposta da série Educação  musical  escolar é basicamente  fomentar   a   
discussão   sobre  a  música  na   escola  brasileira. A Lei  n. 11.769/08  
estabelece  que  a  música  é  conteúdo  curricular obrigatório, o que implica 
uma série de adaptações por parte dos sistemas educacionais  para   que   
tal    conteúdo    seja    devidamente  incorporado  ao   conjunto  
de componentes já presentes  nos  currículos escolares.  (FIGUEIREDO, 
2011, p.05). 
 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 

 
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. 
 
2o O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. 
 
6o A música deverá ser conteúdo obrigatório18, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo. 
(LDB, 2005, p.23,24) 

 
 

Como podemos perceber a música já é uma disciplina obrigatória na grade 

curricular das escolas brasileiras. Já existe uma lei que afirma e estabelece essa 

obrigatoriedade. Porém, muitas vezes a realidade é bem diferente. Na prática, não 

são todas as escolas que tem um professor de música que rege a educação musical 

e, muitas vezes, a disciplina não está integrada à grade curricular da escola.  

A prática da educação musical em muitas escolas brasileiras é bem próxima 

de um ensino sem muitos benefícios e importância. É evidente o descompromisso 

com esse campo de conhecimento e ensino que muito tem por colaborar com a 

educação do país. 

Para que a educação musical seja implantada de maneira adequada e 

conforme a lei estabelece, é preciso que haja uma série de modificações e 

implantações nas escolas; além disso, é preciso que os agentes educacionais e os 

responsáveis pelo ensino tenham um compromisso em realizar esse novo projeto 

que traz uma melhoria para a educação dos alunos em geral (Fiqueiredo, 2011). 



25 
 

Copetti, Zanetti e Camargo (2011, p.3), ao analisarem a Educação Musical na 

LDB entendem que 

 
A base de uma educação de qualidade e de uma aprendizagem 

significativa e interdisciplinar certamente está relacionada à disposição dos 
professores em fazer um bom trabalho, o qual privilegie o aprendizado e o 
desenvolvimento integral dos educandos.  Em todas as disciplinas nas quais 
a música for trabalhada, é preciso dinamismo, pois se está numa era 
tecnológica, na qual as crianças têm acesso rápido a muitas informações. 
Neste enfoque, a escola precisa urgentemente diferenciar suas práticas 
para que seja atraente e desperte interesse dos alunos, especialmente 
quando se fala em música. Música também é conhecimento! 

 
  

A música, segundo a LDB, permite um novo olhar sobre a educação, uma 

educação que visa a qualidade da aprendizagem. Não só no requisito escolar, mas 

também nos patamares que não envolvem de forma direta a escola como, por 

exemplo, na prática de esportes, leitura, compreensão de documentários, filmes, 

atividades que contribuem positivamente para o desenvolvimento do indivíduo. 

Para que isto ocorra é necessário que o professor contribua para que o 

acesso à música seja eficaz e, assim, ser possível proporcionar o desenvolvimento 

integral do aluno. 

Para que a música dialogue com as outras disciplinas é preciso que ela seja 

aplicada, metodologicamente, de maneira interdisciplinar e dinâmica (Copetti, Zanetti 

e Camargo, 2011, p.3).  

As reflexões e análises feitas pelos autores acima mencionados a respeito da 

Educação Musical na LDB me levam a pontuar a relevância de se pesquisar sobre o 

ensino da música e seus benefícios aplicados à educação no ensino fundamental. 

Esse novo olhar sobre o modo de se educar ampliará o olhar investigativo dos 

alunos e neles se cultivará o desejo e o interesse de estudar música não de uma 

maneira rígida e formal, mas em uma perspectiva relacional e interativa com outras 

disciplinas. 

Para isso, um novo olhar educativo se faz necessário. A instituição escolar 

necessita de mudanças, tanto em suas concepções pedagógicas quanto em sua 

grade curricular. 

Nesse sentido é importante suscitar nos educadores musicais, à Luz dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e da LDB, um olhar investigativo e uma reflexão 

maior sobre a educação musical no sentido de salientar o positivo desenvolvimento 

que este ensino proporciona ao indivíduo, tanto na área escolar quanto na cultural e 
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até mesmo familiar. Ao aderirem a essa reflexão maior sobre a educação musical 

estarão reafirmando a relevância e contribuição da música na aprendizagem de 

disciplinas diferenciadas, no desenvolvimento psicomotor, cultural, e na formação de 

pessoas mais aptas ao convívio social. 
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3 A PRÁTICA EM SALA DE AULA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

 

A prática da música pode ser inserida pelo professor na sala de aula de 

diversas formas; é interessante que o educador comece essa prática de forma o 

mais dinâmica possível. Podemos dizer que a prática reflexiva pode ser a prática 

perfeita para esse momento de relação de conhecimento entre o aluno e o ensino 

musical. Por meio da prática reflexiva o professor consegue enxergar o que o aluno 

tem mais facilidade e o que ele tem mais dificuldade em seu processo de 

musicalização fazendo uso, por exemplo, da melodia de uma música conhecida, do 

som de instrumentos, som de chuva e trânsito, entre outros sons. Desta forma, o 

aluno começa a perceber o sentido da música e começa a tratá-la de forma íntima e 

real. Essa é uma forma de cooptar, de persuadir e convencer o aluno a prosseguir, 

com interesse, o caminho que o leva a esse novo tipo de conhecimento (Campos, 

2000). 

No ensino do instrumento o processo de superação das dificuldades de 

aprendizagem geralmente começa com a prática do instrumento. A mente começa a 

ser trabalhada e processada para uma nova forma de ação e agilidade. Assim 

acontece quando o aluno de piano começa a tocar os primeiros acordes e começa a 

perceber o som emitido pelo instrumento; ele também desenvolve naturalmente a 

coordenação motora quando consegue, com a mão esquerda, fazer o arpejo e, com 

a direita, os acordes. 

O violão, entre outros instrumentos, também causa muitos melhoramentos 

para a mente, pois sua prática promove estimulação no cérebro, contribuindo com o 

desenvolvimento e fixação da memória.  

Assim sendo, quando tocamos um instrumento adquirimos qualidade de vida, 

pois, ao beneficiar o cérebro, a música beneficia e melhora a nossa saúde (Campos, 

2000). 

Na sala de aula a prática do instrumento deve acontecer de forma amena, aos 

poucos, para que haja uma verdadeira integração de todos os alunos. Geralmente 

os professores começam com a flauta doce pelo fato de sua acessibilidade, e com o 

solfejo, que é a ação de cantar utilizando adequadamente as alturas, escalas 

maiores e menores, intervalos musicais e ritmos prescritos em determinada partitura. 
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No caso do ensino da flauta doce, o professor ajuda o aluno a dominar o 

sopro e a respiração mediante o ensino das sete notas musicais ascendentes e 

descendentes, formando assim as primeiras escalas do instrumento. A partir daí os 

alunos logo começam a dominar o instrumento e tocar as primeiras músicas, 

tornando o processo de aprendizagem prazeroso. 

Faria (2007, p. 5) diz: 

 

Desse modo, o professor deve utilizar- se de toda a variedade possível de 
atividade, pois os alunos não conseguem concentrar-se numa única 
atividade por mais do que alguns minutos. Cabe ao professor variar suas 
metodologias e tornar a aula mais dinâmica, para que os alunos prestem 
atenção, se entusiasmem com a aula e, consequentemente, aprendam o 
conteúdo. Sendo assim, a utilização de atividades lúdicas, prazerosas, é 
fundamental o entretenimento da turma, e motivação para a aprendizagem.  
(FARIA, Dilmara, 2007, p.05). 

 
 

Podemos então observar a importância do professor de música utilizar de 

recursos dinâmicos e de metodologias para ministrar essa prática para seus alunos, 

de modo que esse novo ensino, que é o ensino e prática de música, seja eficiente e 

consiga ultrapassar as expectativas e ser um divisor de águas no universo da 

aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo. 

 Acreditamos que, expostos a essa prática musical criativa, enriquecedora e 

lúdica, os alunos poderão adquirir melhorias em outras vertentes escolares, além de 

proporcionar um salto positivo na ação de comunicar-se, expressar-se na vida 

cotidiana e assim melhorar em outras modalidades de ensino como o ensino de 

línguas, literatura, projetos culturais e outros.  

Faria (2007, p.3) também se refere ao ensino da música como sendo 

essencial para a vida do indivíduo: 

 

A música é muito importante na vida do ser humano, pois auxilia no bem 
estar e nas emoções das pessoas. A boa música traz harmonia ao ser 
humano, faz com que ele tenha bons pensamentos, bons sentimentos e, 
portanto aja melhor. A música atinge os órgãos e as emoções do corpo 
humano provocando tensões ou relaxamento em várias partes do corpo.  
(FARIA, Dilmara, 2007, p. 3). 

 
 

Desse modo, a prática musical no ensino fundamental funciona como agente 

que contribui para o processo educacional em seu todo. Estabelece uma conexão 

com agentes importantes para o aprendizado como o bem estar mútuo, tanto no 

patamar corporal como psicológico e emocional. Ao trazer tranquilidade e equilíbrio 
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ao indivíduo, traz excelência nas atividades cotidianas, profissionais e culturais, além 

de melhorar a saúde do corpo humano. Isso porque a música, quando exercida de 

maneira prazerosa, acalma, relaxa e tranquiliza o corpo, beneficiando assim a mente 

e as emoções. 

Imerso nessas circunstâncias positivas, o indivíduo processa e gerencia 

melhor as atividades a que for submetido, ou seja, a prática da música desencadeia 

a paz interior, favorece a aprendizagem e proporciona qualidade de vida ao 

estudante.  
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4  O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CLARA 

MACHADO 

             

Em muitas escolas públicas de Goiânia o ensino de música não acontece ou 

acontece de forma precária. Uma das razões pode ser a falta de interesse e 

empenho por parte da direção e coordenação das escolas no sentido de 

conseguirem um capacitado professor de música, ou seja, um profissional formado 

em música. Talvez essa falta de interesse seja gerada pelo desconhecimento dos 

gestores sobre a importância da música no processo de formação integral da 

criança. Outras vezes essa ausência ou precariedade na oferta do ensino de música 

nas escolas públicas é ocasionada por falhas que incidem sobre responsabilidade 

do Estado ou da Prefeitura ao não proporcionarem estrutura física adequada como 

sala apropriada, instrumentos musicais, aparelhos de som e outras necessidades 

que, se não oferecidas, inviabilizam um ensino de música de qualidade.  

Assim sendo, muitas vezes quando existe o ensino de música ele acontece 

de forma bem restrita, básica e improvisada, e com um professor formado em outra 

área que se submete a esse desafio e tenta ministrar algo sobre música sem o 

mínimo de infraestrutura.  

 Na Escola Municipal Maria Clara Machado, segundo o depoimento colhido 

junto a uma professora da escola, essa realidade não é diferente.  

Porém, antes de voltar nosso olhar para o relato dessa realidade 

conheçamos, ainda que suscintamente, o perfil dessa escola: 

Criada pela LEI nº 8.201 de 26/11/2003, a Escola Municipal Maria Clara 

Machado foi fundada na gestão do então Prefeito de Goiânia Iris Rezende Machado. 

A escola funcionou até 2010 em um prédio alugado (quem pagava o aluguel era a 

prefeitura) localizado na Avenida Comercial no bairro da Vitória e atendia somente o 

ciclo I, com capacidade para 360 alunos. Anterior a 2002 a escola se chamava 

Escola Municipal do Bairro da Vitória. 

Em 2002 foi realizada uma eleição para a escolha do nome da nova escola 

que passou a se chamar Escola Municipal Maria Clara Machado, nome escolhido 

em homenagem a Maria Clara Machado, escritora de livro infantil e fundadora do 

Teatro Tablado. Quando iniciou tinha 160 alunos. 
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Hoje a escola tem um prédio próprio construído pela prefeitura, que foi 

inaugurado no dia 14 de dezembro de 2010 com uma estrutura de 10 salas de aula 

e atualmente a instituição funciona em dois turnos onde o matutino atente o ciclo II e 

III e Vespertino Educação Infantil, ciclo I e II com a capacidade para cerca de 700 

alunos, além do PME que disponibiliza 120 vagas nos dois turnos. A Escola está 

localizada na rua A-07, QD29 APM06, no Bairro da Vitória área III. 

A escola fornece alimentação escolar para os seus atuais 566 alunos. Possui 

30 professores e 10 salas de aula. Demais dependências são: cozinha, depósito de 

merenda, sala de professores, sala de direção, sala de coordenação, secretaria, dois 

almoxarifados, sala de educação física, banheiro dos funcionários (masculino e 

feminino), dois banheiros femininos e dois banheiros masculinos para alunos, um 

banheiro para portador de necessidades especiais, uma quadra coberta, um pátio 

coberto, área de serviço, estacionamento e guarita, módulos (mesas e cadeiras), 

identificados para os agrupamentos por cores e tamanhos, bem como diversos 

materiais pedagógicos: livros didáticos, literários, jogos pedagógicos, mapas, 

recursos multimídias: Televisão: 02, DVD: 02, Data show: 01, Computador: 05, 

Aparelho de som: 02, Amplificador de som: 03. 

Uma ala do prédio escolar está inacabada, necessitando concluir: o piso, a 

parte elétrica e colocar as janelas e acabamento. A finalização desta estrutura física 

possibilitará o reorganização do espaço, viabilizando de fato o desenvolvimento do 

Programa Mais Educação, a utilização da biblioteca, a implementação de uma sala 

multifuncional, tendo em vista a necessidade para atender a demanda e o fato de 

que os recursos para essa sala já se encontram liberados.   

O grupo discente da Escola Municipal Maria Clara Machado é formado por 

alunos de 5 a 14 anos, em sua maioria de baixo poder aquisitivo. A mobilidade desta 

comunidade é grande, devido ao fato de muitas famílias não possuírem residência 

própria e sua renda girar em torno de um salário mínimo por mês ou Bolsa Família. 

São alunos carentes em sua maioria, com uma desestrutura familiar grande e muitas 

vezes são vítimas de violência doméstica e envolvimento com drogas. O aluno e 

seus familiares são beneficiados com poucos espaços de lazer e entretenimento. 

Têm acesso a saúde de forma precária. No que se refere ao acesso escolar, a 

demanda é maior do que a ofertas de vagas em toda a Educação Básica (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental). Faz-se necessário ainda, devido à demanda 

existente, o investimento no espaço físico para atender a clientela.   
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Essa é a estrutura física da Escola Maria Clara Machado. Ela se constitui um 

referencial fundamental na região para o atendimento da faixa etária de 5 a 14 anos 

de idade, no que se refere à sua formação. Segundo a professora entrevista, a atual 

gestão busca a integração com a família e objetiva concretizar ações voltadas para a 

inserção da comunidade na instituição a fim de restabelecer o diálogo de forma a 

efetivar uma parceria cooperativa e solidária na busca de possibilidades que 

contribuam na qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos atendidos na 

escola.     

Quanto às informações obtidas quando questionado a respeito da estrutura 

educacional oferecida para que o ensino de música aconteça, as descobertas não 

foram animadoras. 

Ele não acontece. 

Na Escola Municipal Maria Clara Machado o ensino de música aconteceu 

entre os anos de 2009 a 2013, mas hoje não acontece mais; ainda que exista uma 

Lei decretando a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, o descaso para 

com o ensino de música permanece para além da legislação. 

A prefeitura ignora a Lei 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino 

de música nas escolas de educação básica. 

Mesmo quando esse ensino existia (durante os anos de 2009 a 2013) ele era, 

segundo relato da professora entrevistada, bastante improvisado, frágil, sem 

estrutura adequada e muito restrito, assim como acontece na maioria das escolas 

públicas onde existe o ensino de música. 

Segundo a professora entrevistada, na época não havia professor específico 

de música; quem ministrava as aulas de música era a professora de Educação 

Artística; também não havia sala com acústica, então a coordenação da escola 

indicou a sala mais afastada para que o som não atrapalhasse as outras turmas que 

estavam tendo aulas de diferentes disciplinas; não havia instrumento musical, nem 

mesmo para a professora, ela usava o próprio teclado, que levava da sua casa para 

a escola todos os dias que tinha que ministrar aula de música. 

Naquela época a professora de Arte, em parceria com a direção da escola, 

montou o projeto “Coral e Vozes em Canto”, que abordava o ensino de música 

voltado para aulas de canto, porque a escola não tinha e ainda não tem 

instrumentos musicais. O canto foi uma forma de a escola envolver os alunos com a 

musicalidade e com o meio cultural. Os alunos do coral faziam apresentações para a 
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comunidade local e este projeto durou até o ano de 2013. Neste ano a professora de 

artes, a única que sabia tocar teclado, foi transferida para outra escola de outra 

região de Goiânia e assim o projeto cultural “Coral e Vozes em Canto” foi 

interrompido, bem como as aulas de música que, até hoje, não mais retornaram à 

Escola Municipal Maria Clara Machado. 

No projeto politico pedagógico da escola consta que o ensino de música 

deverá ser oferecido nos ciclos II e III, ou seja, do quarto ao nono ano do ensino 

fundamental, porem, na prática, isso não acontece.  

Na matriz curricular e no Projeto Politico Pedagógico, no que tange ao ensino 

de música, tudo está prescrito em conformidade com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porém, na prática, nada do 

que está prescrito no papel acontece. Somente consta nos documentos, mas, na 

realidade, não existe mais o ensino de música nessa escola. E quando existiu foi 

improvisado e sem condições para que os alunos se desenvolvessem bem 

musicalmente. 

Segundo a professora entrevistada, na época não havia professor específico 

de música; quem ministrava as aulas de música era a professora de Educação 

Artística; também não havia sala com acústica, então a coordenação da escola 

indicou a sala mais afastada para que o som não atrapalhasse as outras turmas que 

estavam tendo aulas de diferentes disciplinas; não havia instrumento musical, nem 

mesmo para a professora, ela usava o próprio teclado, que levava da sua casa para 

a escola todos os dias que tinha que ministrar aula de música. 

Naquela época a professora de Arte, em parceria com a direção da escola, 

montou o projeto “Coral e Vozes em Canto”, que abordava o ensino de música 

voltado para aulas de canto, porque a escola não tinha e ainda não tem 

instrumentos musicais. O canto foi uma forma de a escola envolver os alunos com a 

musicalidade e com o meio cultural. Os alunos do coral faziam apresentações para a 

comunidade local e este projeto durou até o ano de 2013. Neste ano a professora de 

artes, a única que sabia tocar teclado, foi transferida para outra escola de outra 

região de Goiânia e assim o projeto cultural “Coral e Vozes em Canto” foi 

interrompido, bem como as aulas de música que, até hoje, não mais retornaram à 

Escola Municipal Maria Clara Machado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Em virtude do que foi assimilado pela bibliografia mencionada e, portanto, 

baseando-me nas importantes considerações dos autores abordados, para mim não 

existem dúvidas de que o ensino de música é de grande relevância na educação pública 

visto que alunos devidamente submetidos ao ensino de música apresentam melhor 

desenvolvimento e melhorias, não somente na esfera acadêmica e cultural, mas também 

no desenvolvimento pessoal e na formação social. 

No desenrolar do trabalho, com as leituras, pude entender que é grande o 

poder de humanização e de socialização que a música promove nos alunos. Aspectos 

importantes na formação pessoal de cada um. Além disso, promove melhorias como na 

coordenação motora, na memorização e concentração. Outros diversos aspectos 

puderam ser igualmente observados como a profícua ação da música de promover nos 

alunos o interesse de buscar, de maneira crescente, um conhecimento cultural cada vez 

mais aprofundado. 

            A música promove também o melhoramento no comportamento 

emocional e corporal dos alunos, atua em componentes importantes do nosso corpo 

como no subconsciente, psicológico, físico e psicomotor.   

         Como foi possível perceber no decorrer do trabalho, Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

salientam como é importante ter o ensino de música nas escolas públicas, e ainda 

prevê que esse ensino aconteça de forma segura, ampla e concreta, assim como as 

demais disciplinas que compõe a matriz curricular das escolas públicas. Esses 

importantes documentos da nossa legislação ainda apontam o que é importante e 

como deve ser abordado o conteúdo dentro do contexto da disciplina música, para 

que os alunos se desenvolvam e recebam o que a matéria em si pode contribuir 

para o melhor desenvolvimento e aprendizado dos mesmos.  

          Pude notar, por meio dos dados obtidos na investigação, que o Projeto 

Político Pedagógico da escola pesquisada está em conformidade com o texto 

prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no que compete à educação musical, mas isso apenas na teoria, no 

papel. 

Na prática o discurso é outro. 
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A realidade que esse trabalho mostra, depois de abertas as cortinas 

investigativas, é uma realidade que desqualifica a música e enfraquece o processo 

de formação integral das crianças oriundas da Escola Municipal Maria Clara 

Machado. 

Diante da pergunta “Como funciona o ensino de música no 7º ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal Maria Clara Machado” e, também, se “Há nessa 

escola uma estrutura que permita ao professor do 7º ano do ensino fundamental 

cumprir efetivamente o que está prescrito nos PCN’s e na LDB sobre o ensino de 

música” respondo: 

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. 

Não conseguem por falta de estrutura física, não conseguem porque não tem 

professor, não conseguem porque o município não lhes oferece um mínimo de 

condições propícias para que o ensino de música aconteça. 

O trabalho me permitiu conhecer esse lado sombrio da Escola Municipal 

Maria Claro Machado no que diz respeito ao ensino de música. Lado sombrio porque 

lá hoje não existem aulas de música e essa é uma grande perda para o avanço, 

melhoramento e desenvolvimento da educação pública no Brasil, em Goiás e em 

Goiânia.  

Por outro lado esse fato, para além de sua negatividade, me aproxima de 

meus alunos e me ajuda em minha prática pedagógica, pois hoje conheço melhor o 

contexto de suas vidas, sua realidade educacional e isso poderá favorecer entre nós 

uma relação mais compreensiva, mais dialógica e, consequentemente, muito mais 

produtiva musicalmente. 

 Finalizo este trabalho gratificado com as revelações obtidas, pois elas 

geraram uma responsabilidade pessoal maior do que a que percebia em mim em 

momento anterior à pesquisa. 

A fragilidade educativa musical que me foi revelada ao pesquisar o histórico 

da escola e a revelação de que meus alunos particulares oriundos da Escola 
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Municipal Maria Clara Machado não recebem ensino de música em sua educação 

formal fizeram-me aprimorar minhas estratégias de ensino e levaram-me a 

importantes reflexões. 

Reflexões que me apontam a necessidade premente de me juntar, de somar 

forças com outros educadores musicais, persistir e lutar cada vez mais pela 

educação musical no Brasil. Juntar-me a educadores que, como eu, encontram-se 

em uma incessante luta por um ensino de música sério, responsável e de qualidade, 

seja ele na esfera pública ou particular.  

Tais constatações e sentimentos me levam a acreditar que, apesar de não ser 

possível responder como o ensino de música acontece na Escola Maria Claro 

Machado, o trabalho conseguiu atingir os objetivos propostos. 
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ENTREVISTA 

 

Professora: Daiane Morais Passos Almeida 

Escola Municipal Maria Clara Machado 

 

 

 01 - O que está prescrito no projeto politico pedagógico da escola para o ensino de 

música? 

O projeto politico pedagógico desta escola prevê o ensino de música nos 

ciclos II e III que correspondem do quarto ao nono ano, o qual está pautado no 

desenvolvimento e na capacidade musical e experiência do educando, foi escolhido 

esta faixa etária, e devido ao turno matutino e ser o período que se desenvolve o 

projeto.  “coral, e vozes em canto”.  

  

02 - O projeto politico pedagógico da escola foi baseado nas diretrizes curriculares 

ou no PCN? 

O projeto politico pedagógico dentro da instituição é baseado nas diretrizes 

curriculares da infância e a docência da rede municipal de educação. Logicamente e 

que esta cultura é pautada em todas as leis que são superiores a ela e ligada assim, 

o parâmetros curriculares a lei de diretrizes e bases da educação e a constituição 

são consideradas no momento da construção deste projeto. 

 

03 - É o mesmo projeto politico pedagógico para o ensino fundamental e médio? 

Qual a diferença? 

O ensino de música nesta instituição é trabalhado a partir ao quarto ano. 

Sendo assim professora de música da secretaria municipal de educação ministrada 

aulas semanalmente e ao final do ano os educandos fazem apresentações musicais 

em aliadas lugares da cidade. 

 

 04 - Há nessa escola uma estrutura que permita ao professor do 1º ano cumprir 

efetivamente o que está prescrito no currículo ou no pcn sobre o ensino de música? 

 

Como exposto anteriormente, esta instituição realiza esse trabalho com o 

ensino de música somente na segunda etapa da educação fundamental. Em relação 
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á estrutura, ainda falta um longo caminho a se percorrer para que se permita 

alcançar o que esta prescrito no currículo ou no PCN sobre o ensino de música. O 

único instrumento utilizado é o teclado da professora de música nos momentos das 

aulas. 

 

05- Como acontece na pratica o ensino de música na Escola Municipal Maria Clara 

Machado? 

 

Atualmente infelizmente não esta tendo aulas de música na escola, por falta 

de estrutura, como instrumentos musicais, sala adequada com acústica, 

equipamento de som e o principal não tem professor de música, é uma pena que 

não esteja tendo aulas de música, pois, foi notável a grande melhoria no 

desenvolvimento escolar dos alunos, eles ficavam mais concentrados, envolvidos e 

mais esforçados e focados em vir para a escola, podíamos perceber também que 

até mesmo em algumas matérias que eles tinham dificuldades, depois das aulas de 

música eles apresentavam mais facilidade, isso era gratificante, era um incentivo 

para nós professores, para os alunos e até mesmo para os pais que ficavam super 

envolvidos por conta das apresentações que os alunos faziam na comunidade, era 

prazeroso ver esses alunos e cidadãos envolvidos no meio cultural.  Por mais que 

nos documentos tenha pautado o ensino de música conforme o PCN e a LDB, na 

realidade não estamos conseguindo no momento manter esse ensino. O ensino de 

música aconteceu entre os anos 2009 á 2013, com o projeto “Coral e vozes em 

canto”, quem ministrava aulas de música era a professora de Educação Artística, ela 

sabia tocar teclado, então se despois a nos ajudar nesse projeto cultural, que teve 

um excelente resultado no desenvolvimento dos alunos. O Ensino de música era 

bem pratico, eram somente aulas de canto, por falta de instrumentos musicais, a 

professora levava seu próprio teclado de casa para a escola todos os dias, e 

ensaiava os alunos do projeto e ministrava aulas de canto. Os alunos faziam 

apresentações para a comunidade em igrejas, em outras escolas e ate mesmo no 

ginásio.   

 

 


