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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como tema a formação musical nos cursos de pedagogia e traz ponderações 
sobre a vivência acadêmica do pedagogo em educação musical. Procura analisar e 
compreender o envolvimento do professor na articulação do processo de ensino-aprendizagem 
em ambientes formais, tendo em vista os conhecimentos musicais supostamente adquiridos 
durante sua formação. A investigação terá como uma das contribuições a promulgação da Lei 
11.769/08 que altera o artigo 26 da LDB 9.394/96, Lei de diretrizes e Bases da educação, para 
dispor do ensino obrigatório da Música no currículo de Arte na educação básica: os 
pedagogos unidocentes das séries iniciais assumem o desafio da educação musical. Até então, 
o ensino das artes era trabalhado pelo professor de Educação Artística, sob a regência de um 
mesmo professor. A enunciada dinâmica de formação, anterior à LDB/96, não antecipou o 
acúmulo da responsabilidade do educador na condição de unidocente de exercer o ensino 
musical. Nesse sentido, o trabalho se ocupará de investigar a vivência acadêmica do pedagogo 
em educação musical, suas experiências, estratégias utilizadas, bem como, o quanto esses 
recursos concorrem e facilitam para o professor apropriar-se do conhecimento musical; o 
trabalho também buscará sistematizar informações que nos permitam compreender como se 
dá a formação do professor no ensino das Artes em Música, para que atue com a qualificação 
necessária. O trabalho buscará refletir criticamente sobre como a Música faz parte da 
formação acadêmica dos pedagogos, e como essa formação é trabalhada e aprimorada num 
processo contínuo. Para tanto, uma abordagem metodológica qualitativa será utilizada para a 
interpretação de seu conteúdo através da modalidade Pesquisa Bibliográfica. Com base na 
promulgação da Lei 11.769/08, decidiu-se por uma delimitação temporal a partir do ano de 
2008, investigando materiais desenvolvidos até 2018, a fim de construir um panorama bem 
delineado e consistente do tema de estudo nos últimos 10 anos. O trabalho de pesquisa, entre 
outras coisas, sistematizará dados levantados pelo FAPEM (Formação, Ação e Pesquisa em 
Educação Musical), grupo de pesquisa da UFSM/RS. Quanto ao referencial teórico, foi 
composto, sobretudo, de artigos científicos de autores como Cláudia Ribeiro Bellochio, Iara 
Cadore Dallabrida, Kelly Werle e Figueiredo, que trabalham no tema para a melhoria da 
qualidade da formação pedagógica na perspectiva da educação musical. 
 
Palavras-chave: Pedagogia, Educação Musical e Unidocência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This research has as theme the musical formation in the courses of pedagogy and brings 
ponderings on the academic experience of the pedagogue in musical education. It tries to 
analyze and understand the involvement of the teacher in the articulation of teaching-learning 
process in formal environments, in view of the musical knowledge supposedly acquired 
during his formation. The research will have as one of the contributions the enactment of Law 
11.769/08 that changes article 26 of LDB 9.394/96, Law of guidelines and Bases of 
education, to dispose the compulsory teaching of Music in the curriculum of Art in basic 
education: unidocent pedagogues of the early grades take up the challenge of musical 
education. Until then, the teaching of the arts was worked by the teacher of Artistic 
Education, under the regency of a same teacher. The enunciated dynamics of formation, 
previous to LDB/96, did not anticipate accumulation of the responsibility of the educator in 
the condition of unidocent to exert the musical teaching. In this sense, this work will 
investigate the academic experience of the pedagogue in music education, its experiences, 
strategies used, as well as, how much these resources compete and facilitate for the teacher to 
appropriate the musical knowledge; the work will also seek to systematize information that 
will allow us to understand how the formation of the teacher in Music is given, so the teacher 
can act with the necessary qualification. The work will seek to reflect critically on how Music 
is part of the pedagogue's academic formation, and how it is done and improved in an ongoing 
process. Therefore, a qualitative methodological approach will be used for the interpretation 
of its contents through Bibliographic Research. Based on the enactment of Law 11,769/08, a 
temporal delimitation was decided from 2008, investigating materials developed up to 2018, 
in order to construct a well delineated and consistent panorama of the study subject over the 
last 10 years. The research work, among other things, will systematize data collected by 
FAPEM (Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical), a UFSM research group. 
Regarding to the theoretical reference, it was especially composed of scientific articles by 
authors such as Cláudia Ribeiro Bellochio, Iara Cadore Dallabrida, Kelly Werle and 
Figueiredo, who work on the topic to the improvement of the quality of the pedagogue 
formation in the perspective of musical education. 
 
Keywords: Pedagogy, Musical education and Unidocent teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos dez anos intensificaram-se as reflexões sobre atarefa do ensino musical na 

Educação básica,a preparação dos profissionais envolvidos bem como dos currículos a serem 

ministrados. Diversos autores da área apontam esses desdobramentos como possíveis 

consequências do intenso debate a promulgação da Lei 11.769/08 (BRASIL, 2008); cujo 

diploma legal altera a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional – LDBEN (Lei 9.394/96), 

no que diz respeito à obrigatoriedade da Música no currículo de Arte na educação básica, ao 

inserir o sexto parágrafo no artigo 26, tornando a Música conteúdo obrigatório, porém não 

exclusivo. 

A LDB de 1996 representa um avanço significativo do ensino musical para educação 

básica, por já contemplar o ensino da Música como obrigatório,dotando as instituições de 

autonomia na formação de seus currículos. Logo, uma contextualização histórica pode lançar 

luz sobre o porquê da necessidade de mais um instrumento legal para a obrigatoriedade da 

Música, analisando as diferenças do ensino das artes entre a LDB vigente desde 1996, e a 

norma que prevalecia anteriormente sob a égide da lei 5.692/71, que fixava as bases para o 

ensino de 1º e 2º graus, como descreve DALLABRIDA (2015, p. 84):“... as expressões das 

artes seriam trabalhadas na Educação Artística, instituída pela lei 5.692/71 a qual também 

estabeleceu a pratica da polivalência nas artes...”. 

A análise da autora sugere que a lei de 1971, além de inserir a disciplina no currículo 

de Educação Artística, determinava o início da prática da polivalência nas artes - o mesmo 

professor lecionando Artes Plásticas, Teatro e Música – ou seja, essa multitarefa do professor 

no ensino das artes começa bem antes da LDB de 1996. Pondera-se que, desde então, o ensino 

da Música e das artes passou a tornar-se secundarizado, mesmo que de alguma forma tenha 

permanecido presente nos anos posteriores nas escolas em datas comemorativas e nas 

execuções do Hino Nacional, como nos diz Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo1: 

 
A polivalência contribuiu para a superficialização do ensino das artes e, 
consequentemente, para a diminuição de sua significação na formação dos 
estudantes. As artes assumiram papéis de entretenimento, alegrando as festas das 
escolas, sendo consideradas, em muitos contextos, como atividade periférica no 
currículo escolar. Um professor de Educação Artística, normalmente, não possuía 
formação adequada para desenvolver trabalhos relevantes com todas as linguagens 
artísticas, além de que o tempo de duração das aulas de Arte não era compatível – e 
ainda não é em muitos contextos – com uma formação adequada em termos 

                                                           
1Doutor em Educação Musical pelo Royal Melbourne Institute of Technology - RMIT University, Melbourne, 
Austrália (2003). Atualmente é professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC nas 
áreas de canto coral, regência e educação musical. 
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artísticos, seja em qualquer uma das linguagens que se queira abordar. Por diversas 
razões, as artes plásticas tornaram-se predominantes nos sistemas educacionais 
brasileiros e, até hoje, para muitas pessoas, a aula de Arte é sinônimo de aula de 
artes plásticas. (FIGUEIREDO, 2011, p. 11) 
 

Depois da LDB de 1996, os pedagogos, dentre suas atribuições profissionais, 

consolidam-se unidocentes dos anos iniciais no ensino fundamental, lecionando também 

Artes, acumulando dessa forma o encargo do ensino musical. Isto é, especialmente porque o 

2º artigo da lei 11.769/08 que determinava o licenciado em Música como o único docente foi 

vetado, trazendo ainda mais relevância ao debate e reflexões sobre o conteúdo e a formação 

desse profissional que exercerá essa função. 

Assim, a homologação da Lei 11.769/08 impulsionou a criação de um espaço legal 
para a Música na educação básica e, mais do que isso, provocou uma disciplina 
curricular – A Arte – a pensar, planejar estruturar e desenvolver experiências 
musicais junto aos alunos. Porém, questionou-se qual o professor irá trabalhar com a 
Música, ao passo que a legislação não aponta para isso. Conforme mencionado (...) 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o professor 
unidocente é apontado para trabalhar essa área, conjuntamente às demais áreas que 
compõem sua ação docente. (DALLABRIDA, 2015, p. 85). 

Ainda, sobre a Música no Ensino Fundamental, FIGUEIREDO (2010, p. 5) diz: 

Deveria ser óbvio, ao analisar o artigo 62 da LDB de 1996, a presença de 
profissionais específicos para atuarem com as diferentes áreas do conhecimento: 
espera-se um professor licenciado em matemática para ensinar matemática; espera-
se um profissional habilitado em língua portuguesa para ser professor de português; 
com a música não pode ser diferente, pois existem profissionais que são habilitados 
especificamente nesta área em cursos de licenciatura. É importante deixar claro 
que estas considerações são feitas para os profissionais que atuam nos anos 
finais do ensino fundamental e no ensino médio, sendo que os anos iniciais são, 
na maioria dos casos, responsabilidade dos professores pedagogos.(Grifo nosso) 
 

Dentre as pesquisas que se desenvolveram acerca desse professor pedagogo 

unidocente, destacamos o grupo de pesquisa FAPEM, “Formação, Ação e Pesquisa em 

Educação Musical da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM” (BELLOCHIO; 

WEBER, 2016).Os estudos trataram de analisar e compreender quais as possibilidades e 

eventuais limitações do trabalho pedagógico-musical com este profissional nos anos iniciais 

do ensino Fundamental “(...) promovendo compreensões acerca de vários temas da área, 

dentre as quais: formação e práticas educativas de professores de Música (...) vinculados aos 

cursos de Pedagogia e Educação Especial.”(BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 14). 

Na pesquisa do grupo verificou-se que durante a escolarização do unidocente, em 

muitos casos, a Música não se fez presente. Apesar de alguns possuírem um contingente de 

conhecimentos informais, muitos não conseguiam articular o ensino-aprendizagem em 
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dimensões formais. “Os resultados e as reflexões das pesquisas foram organizados em duas 

seções, uma que trata da insuficiente formação musical, e outra que aborda a formação 

musical no curso de Pedagogia da UFSM” (BELLOCHIO; WEBER, 2016). Dentre as 

diversas reflexões que retomaremos mais adiante, o grupo de pesquisa defendeu a inclusão do 

saber musical na formação e na prática do professor pedagogo. Outra autora ligada ao 

FAPEM, WERLE (2010, p. 46) diz: “Todavia, essa formação implica em que os graduandos 

se familiarizem e internalizem conhecimentos musicais que, grande parte das vezes, não 

tiveram acesso de modo formal em sua escolaridade básica”; ou ainda CORREA (2008 p. 

43) “Assim, não basta deter conhecimentos musicais, é essencial que o professor unidocente 

saiba como ensinar música”. Ambos os autores, em suas falas, reforçam a necessidade da 

presença de um ensino musical que seja internalizado pelo licenciando em Pedagogia, 

evitando assim meras transmissões de conteúdo. 

Desta forma, este trabalho de pesquisa pretende trazer ponderações sobre a vivência 

acadêmica do pedagogo em educação musical, investigar suas experiências, caminhos, e 

estratégias das quais se utiliza, bem como, em que medida, esses recursos concorrem e/ou 

facilitam para que o docente se aproprie do conhecimento musical; o trabalho buscará ainda 

sistematizar informações que permitam entender como se dá a formação do professor no 

ensino das Artes em Música, para que o mesmo possa atuar com a qualificação necessária. O 

trabalho procurará refletir criticamente sobre como a Música faz parte do currículo de 

formação dos pedagogos, e de que modo essa formação é trabalhada na perspectiva da 

formação continuada. 

Tomando por base as questões acima, a presente pesquisa se propõe aprofundar 

reflexões sobre a formação musical nos cursos de pedagogia e como assunto “Ponderações 

sobre a vivência acadêmica do pedagogo em educação musical”; pretende-se investigar os 

desafios e os benefícios trazidos no decurso das experiências e estratégias utilizadas na 

formação acadêmico-profissional do pedagogo.  

 

Caminhos metodológicos da pesquisa 

 

Com o objetivo de compreender como a formação inicial e continuada em pedagogia 

pode ser aprimorada na área do ensino da Música, optamos por realizar uma Revisão 

Bibliográfica. Delineando o escopo metodológico do presente trabalho, utilizaremos uma 

abordagem qualitativa, pois, “... nos interessa mais compreender e interpretar seus conteúdos 

do que descrevê-los, explicá-los”Tozzoni-Reis (2010 p. 5). Para tanto, inicialmente será 
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utilizada como fonte de coleta de dados 27 artigos acadêmicos do campo de pesquisa 

bibliográfico, dentre os quais, revistas especializadas, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado de autores tais como: Bellochio e Weber (2016), Dallabrida (2015), Bellochio e 

Garbosa (2014), Cuervo (2011), Figueiredo (2011, 2010), Werle (2010), Correa (2008) e 

Tortella (2018). Autores que figuram com certo destaque até o momento como referencial 

teórico voltado à formação musical nos cursos de pedagogia.  

O trabalho de pesquisa, entre outras coisas, sistematizará dados levantados pelo 

FAPEM (Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical), grupo de pesquisa da UFSM, 

tendo como fonte bibliográfica específica o livro “Educação Musical & Pedagogia, pesquisas, 

escutas e ações”, de Bellochio e Garbosa (2014), que apresenta a trajetória do FAPEM 

organizado em 10 artigos de autores diversos. Sendo assim, nesta modalidade,“Na pesquisa 

bibliográfica, buscamos os dados de que precisamos para a produção do conhecimento 

pretendido nos autores e obras selecionadas” (Tozoni-Reis, 2010 p. 18). Utilizar-se-á como 

técnica a leitura da bibliografia especializada, tendo em vista que, “... na pesquisa 

bibliográfica a leitura torna-se uma técnica de pesquisa”, Tozzoni-Reis (2010 p. 19). Após 

sua realização será feito um fichamento dos autores selecionados, delimitando partes ou 

seções dos textos que contenham certa unidade, pretendendo articulá-las como um todo em 

uma análise textual e temática.  

A fim de construir uma perspectiva bem elaborada e sólida do alvo do estudo no 

decorrer dos últimos 10 anos, decidimos por uma delimitação temporal em relação às fontes 

de pesquisa publicadas, tendo como marco a promulgação da Lei 11.769/08; propondo 

conferir informações que permitam entender como se dá a formação inicial e continuada do 

professor pedagogo no ensino das Artes em Música. 

Assim, ao longo desse trabalho de pesquisa, o foco da investigação estará diretamente 

ligado ao seguinte problema: Como a formação inicial e continuada em pedagogia podem ser 

aprimoradas na área do ensino da Música?  

Dessa maneira, no percurso desta pesquisa, irá confirmar-se ou não seguintes 

hipóteses: i) em muitos casos a Música não esteve presente durante a escolarização básica do 

pedagogo, apesar de alguns possuírem conhecimentos informais em Música, não conseguem 

articular o ensino musical nos anos iniciais do ensino Fundamental; ii) uma formação musical 

e pedagógico-musical paralelamente e/ou complementar à formação acadêmico-profissional 

que evite meras transmissões de conteúdo de Música para o professor unidocente, que este 

aprenda essencialmente a ensinar Música; iii) a necessidade de formação continuada musical 
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e pedagógico-musical para este profissional, isto é, a inclusão do saber musical na formação e 

na prática do professor pedagogo. 

 

Capítulo 1- A obrigatoriedade do ensino da Música na educação básica. 

 

1.1 - O espaço legal do ensino da Música na educação básica. 

 

O lugar do ensino escolar da Música no Brasil antes da LDB 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, estava condicionado às aulas de Educação Artística 

estabelecida pela antiga LDB 5.692/71: “... as expressões das artes seriam trabalhadas na 

Educação Artística, instituída pela lei 5.692/71...”DALLABRIDA (2015, p.84). A Música 

começaria a partilhar o mesmo lugar do Desenho, das Artes Plásticas e das Artes Cênicas 

dentro de uma única disciplina, uma proposta curricular que poderia abranger diversas áreas 

do conhecimento artístico possibilitando muitas interações interdisciplinares. Entretanto, uma 

vasta região da aprendizagem abarca inúmeras possibilidades entre as artes que 

simultaneamente carregam peculiaridades inerentes e distintas entre si, isso equivale a dizer 

que quem estuda dança não está necessariamente aprendendo a desenhar e vice-versa; a 

proposta representava a inserção da Música dentro da Educação Artística condicionando o 

mesmo docente a ministrar todas as áreas das Artes, ou seja: 

Com a lei 5.692/1971, (...). A proposta polivalente da Educação Artística contribuiu 
para a superficialização do ensino das artes como um todo. (...) Além disso, o 
modelo curricular vigente à época da Educação Artística, enfatizando a 
racionalidade, fortaleceu a ideia de que o ensino das artes seria menos relevante no 
processo escolar. Nesta perspectiva, razão e emoção são antagonizadas e 
hierarquizadas, sendo as artes localizadas na área da emoção que, por sua vez, 
seriam consideradas “menos relevantes” na formação escolar. A superficialização e 
a desvalorização das artes no currículo provocaram uma lacuna considerável na 
educação escolar de várias gerações. FIGUEIREDO (2010, p. 2) 

 

A lei 5.692/1971 surge no contexto histórico da década de 1970, promulgada no auge 

do Regime Militar, que carregava todo acumulado político daquele período e dos anos 

anteriores, de sucessivos ataques ao Direito à Educação. Conforme salienta FIGUEIREDO 

(2010), nos anos subseqüentes da criação da lei, as consequências foram negativas e 

promoveram um vácuo nos currículos escolares que perdurou por décadas. Nos anos que se 

passaram desde então, constatamos um governo federal que, através de pareceres, resoluções 

e atos normativos restringia cada vez mais o ensino da Música:  
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Em 1973, são aprovados o Parecer CFE nº 1.284/73 e a Resolução CFE nº 23/73, 
atos normativos que regulamentam o curso de licenciatura em Educação Artística. O 
Parecer CFE nº 540/77 faz menção às formas do ensino de Música anteriores à 
Lei5.692/71, limitado ao espaço da teoria musical ou do canto coral.(BRASIL, 
Parecer CNE/CEB no 12/2013, p. 4) 

De todo um amplo universo de ensino musical escolar, restava para a formação do cidadão, de 

forma precariamente reduzida, a teoria ou o canto coral. Somente a partir da década de 1980 

começamos a ver o debate sobre o ensino das artes na escola buscando valorizar seus 

diferentes aspectos relativos a cada área ganhando espaço na academia, especialmente na pós-

graduação:  

O surgimento da pós-graduação em Música no Brasil fortaleceu a pesquisa em 
educação musical, gerando estudos pioneiros sobre o ensino de Música na escola 
brasileira. Em 1987, é criada a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Música (ANPPOM). O debate sobre o ensino das artes na escola é ampliado no 
âmbito das diferentes áreas de artes, apontando, principalmente, para a inadequação 
da polivalência. Em 1991, é criada a Associação Brasileira de Educação Musical 
(ABEM), contribuindo para as discussões e as ações acerca do ensino de Música na 
escola. Em 1996, o ensino de Arte é fortalecido pela sua inclusão na Lei nº 9.394/96 
(LDB). (BRASIL, Parecer CNE/CEB no 12/2013, p. 4). 
 
 

1.2 - O que a lei 9.394/96 mudou no ensino da Música na educação básica. 

 

Foi em 1996, com a criação e a aprovação da LDBEN (BRASIL, 1996), lei nº 

9.394/96 que o ensino da Arte começou a ser mais valorizado, deixando de ser denominado 

como ensino de Educação Artística conforme o novo enunciado do então diploma legal no seu 

artigo 26, parágrafo 2º: “o ensino de arte é componente curricular obrigatório nos diversos 

níveis da educação básica (...)”. Podemos então compreender que a arte seria concebida no 

ensino escolar em suas mais diversas linguagens, com professores específicos de cada área. 

Porém, até mesmo os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 e 1998 e a própria 

LDB 9.394/96 não deixavam claro quem seriam estes docentes e quais os tipos de artes a 

serem ministradas. Sem diretrizes, com uma lei ambígua, a prática tendia a continuar muito 

semelhante àquela dos anos anteriores, ou seja, secundarizada, superficial, desvalorizada; de 

forma que, se a lei buscou sugerir o fim da multitarefa dos professores,“... diversos sistemas 

educacionais mantiveram a prática polivalente para o ensino das artes na escola.” 

(FIGUEIREDO, 2011, p. 12), aproveitando-se da liberdade e autonomia dada pela lei. 

Assim,“Diversos fatores dificultam a mudança de mentalidade com relação à Educação 

Artística, (...) a lei 9.394/1996 não provocou mudanças significativas nos currículos de 

diversos sistemas educacionais brasileiros.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 2). No entanto, a 

mesma autonomia dada às instituições para conceberem seus projetos político-pedagógicos, 
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proporcionaria a muitos outros sistemas da educação brasileira compor seus quadros 

curriculares com o ensino musical como elemento formativo escolar. 

(...) é o caso de Florianópolis, em Santa Catarina, onde professores especialistas em 
música, e nas demais áreas artísticas, atuam na rede municipal de ensino, desde 1998 
(FIGUEIREDO, 2000). Este quadro diversificado da presença da música na 
educação básica foi um dos grandes impulsionadores do processo político que 
envolveu a proposição e a aprovação da lei que recebeu o número11.769/2008.(apud 
FIGUEIREDO, 2010, p. 3). 

1.3.1 -Lei 11.769/08, mais um instrumento legal. 

 Os desdobramentos imediatos que sucederam a LDB 9.394/96 na verdade difundiram 

uma forma dos sistemas de ensino sustentarem a prática da polivalência em Artes. Fato que 

expôs os profissionais da área a contradições e questionamentos de uma lei que parecia estar 

mudando somente o enunciado sem compreender a importância de cada área. Estava 

permitindo ainda que os professores fossem explorados, sobrecarregados e relegados a falta 

de planejamento adequado do currículo escolar, além da falta de perspectiva de sua formação, 

como explica TORTELLA (2018, p. 6), “... fato que também motivou a reivindicação da 

população. Essa reivindicação culminou na Lei 11.769/08,”. Pleiteava-se de acordo com 

FUCCI-AMATO (2012, p. 79), “a construção de projetos de formação musical e 

pedagógico-musical continuada para os professores em serviço na educação básica", (apud 

TORTELLA, 2018, p. 6), situação obviamente que não vinha acontecendo.  

 Deu-se início um movimento nacional com a criação de um Grupo de Trabalho (GT) 

integrando no ano de 2006 educadores musicais e músicos dentre outros membros da 

sociedade como Felipe Radicetti2, coordenador do Grupo de Articulação Parlamentar Pró-

Música, o GAP. Para fazer parte dos debates e discussões foi chamada a Associação 

Brasileira de Educação Musical, ABEM.   

Destas reuniões resultou a formação do GT que articulou as diversas etapas até a 
aprovação da lei 11.769/2008. A primeira decisão do GT foi o estabelecimento de 
uma pauta única de discussões para ser levada ao Congresso Nacional. O grupo 
tinha total consciência de que vários fatores deveriam ser tratados, mas a opção pela 
pauta única foi decisão fundamental para a concentração de esforços em uma 

                                                           
2
Felipe Radicetti é  compositor de formação clássica e premiado criador de música para cinema, teatro e 

produções para comerciais. Em 2009 lançou seu 3º CD, Sagrado Profano, um ciclo de canções onde procura 
refletir as tradições e a fé religiosa afro-brasileira.(...) Natural do Rio de Janeiro (...) transferiu sua residência 
para Bruxelas, na Bélgica, onde está dando início à criação de novos projetos de música e teatro em parceria com 
a atriz e diretora belga Françoise. (...) Ativo representante da classe musical brasileira, recebeu, da revista 
Música & Mercado, o prêmio Top of  Mind 2008 Editor’s Choicer e pela vitoriosa campanha nacional “Quero 
Educação Musical na Escola” (2006 a 2008). (fonte: http://www.musimagembrasil.com/socios/br/1/felipe-
radicetti, acesso em 15/03/2019). 
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direção clara: aprimoramento da legislação vigente para a educação musical. 
(FIGUEIREDO, 2010, p. 3). 

A mobilização conseguiu lograr êxito focando na pauta que buscava a precisão da 

legislação para o ensino musical nas escolas, desta forma alterando o artigo 26 da LDBEN de 

1996, inserindo um novo parágrafo, o de número 6, conforme redação de  18 de agosto de 

2008: “§ 6
o
  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular de que trata o § 2
o
 deste artigo.” (BRASIL, 2008). Não poderiam restar mais 

dúvidas quanto à obrigatoriedade da Música como parte integrante dos currículos escolares da 

educação básica, representando um avanço concreto para a educação musical no Brasil. “A 

Lei n. 11.769/08 indica claramente que a música deve fazer parte do currículo escolar, não 

podendo ser substituída ou suprimida da formação escolar.” (FIGUEIREDO, 2011, p. 13). 

Logo, “Com a exigência do ensino obrigatório, a formação dos docentes mostrou indícios 

de voltar à tona nas discussões no âmbito educacional.” (TORTELLA, 2018, p. 6). Para que 

essa formação pudesse ser revista e protagonizada em conjunto com profissionais 

educacionais da área musical, TORTELLA (2018), também ressalta que: 

De certa forma, a falta de clareza do parágrafo 2º do artigo 26 da LDB foi 
minimizada com a nova lei, porque agora se evidencia que a música é uma das artes 
que devem fazer parte do currículo obrigatório das escolas. O texto da lei traz a 
música como conteúdo obrigatório, “mas não exclusivo” (BRASIL, 2008: art. 1º) 

 

1.3.2 Atualizações do 2º e do 6º parágrafo do Artigo 26 da LDB 9.394/96. 

 

A redação inicial de 18 de agosto de 2008 da lei 11.769/08 enunciava: “§ 6
o
  A música 

deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o 

§ 2
o
 deste artigo.” (BRASIL, 2008, grifo nosso). No final da frase, faz a referência ao 2º 

parágrafo do artigo 26 da LDB 9.394/96, que por sua vez não explicitava quais eram as outras 

áreas das artes que deveriam ser trabalhadas.  O novo enunciado do 6º parágrafo: “§ 6
o
  As 

artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular de que trata o § 2
o
 deste artigo”.(Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016, grifos 

nossos); teve como objetivo estabelecer às outras áreas a devida valorização na construção 

curricular, evitando ambiguidades e contribuindo para a formação do docente. 

O 2º parágrafo sofreu várias alterações na sua redação nos anos subsequentes, sendo a 

última versando: “§ 2
o
  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. (Redação dada pela Lei 
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nº 13.415, de 2017)”. (BRASIL, 1996). Não alterando o caráter “curricular obrigatório”, 

mas valorizando as “expressões regionais”. 

 

Capítulo2 - A unidocência do pedagogo e o ensino musical. 

 

2.1 –Refletindo sobre Unidocência e “Polivalência”. 

  

Embora os termos Unidocência e Polivalência diversas vezes possam ser utilizados 

como tendo o mesmo significado propomos aqui expor algumas relações e distinções de 

ambos. Conforme exposto inicialmente por FIGUEIREDO (2010, p. 2), a lei 5.692/1971 

implementou a proposta polivalente para a Educação Artística, o que sem dúvida veio a 

contribuir na progressiva superficialização da educação em artes. Tal referência à 

“polivalente”, afirma (CRUZ et al, 2017), ganha força durante o contexto do período do 

regime militar, consolidado pelo Conselho Federal de Educação, que já propunha o conceito 

de polivalência sobre a égide de fortalecer um currículo homogêneo. Desta forma, 

fomentando a implantação das chamadas licenciaturas curtas que nada mais eram que o 

reflexo da repressão ideológica da ditadura militar para implantação de outra ideologia: 

nenhuma participação política cidadã e o desenvolvimento de sua consciência crítica. 

Atacando os cursos superiores, reduzindo o tempo de preparação e acelerando a “formação” 

docente para suprir a carência desses profissionais. “A Indicação 23/73 do CFE instituiu as 

licenciaturas polivalentes de Educação Artística e Ciências regulamentadas pela Resolução 

nº 23/73, para Educação Artística e Resolução nº 30/74 para Ciências.” (CRUZ et al, 2017, 

p. 1189). 

 A polivalência também é reconhecida como característica da formação do currículo do 

professor dos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com (CRUZ et al, 2017), pode-

se constatar a denominação “professor polivalente” como consequência de acontecimentos 

históricos e legais que delinearam os conceitos educacionais acerca do papel da escola, dos 

saberes e a construção daquele profissional. A polivalência figura do decorrer dos 

acontecimentos históricos da educação desde então, fundamentados em variados diplomas 

legais educacionais.  

A própria História, como disciplina curricular, padecerá de ataques “legais” com a 

LDB 5.692/71, corroendo seus aspectos: social; político; cultural e humano, para dar lugar a 

um tecnicismo prático e reducionista, afirmando assim, segundo (CRUZ et al, 2017, p. 1189), 

um processo onde foram “substituindo e descaracterizando o ensino de História, juntamente, 
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com o de Geografia, pela área de Estudos Sociais.”, ou seja, uma disciplina estruturada no 

conceito de polivalência. 

A Lei nº 5692/71, que instituiu à época a Reforma do Ensino, acabou por indicar e 

fortalecer a docência polivalente e generalista como aquele professor multitarefas do 1º ao 2º 

graus, levando-o a lecionar diversas matérias. Para o magistério nas séries iniciais do antigo 

1º grau, essa característica de professor polivalente foi estabelecida com o Parecer nº 349/72 

que, de acordo com a análise de (CRUZ et al, 2017), visava recomendar para o magistério 

dois tipos específicos de habilitação, onde uma possuía três anos de duração para habilitar o 

docente a ministrar até o 4º ano de ensino e uma outra, mais longa em um ano, com quatro 

anos de duração, somente para o professor ser habilitado a ampliar a docência até o 6º ano do 

antigo primeiro grau. Isso se deu no intuito de apressar a formação de novos professores, de 

forma que, começou-se a produzir um esquartejamento curricular que abrangeria desde os 

anos iniciais até o segundo grau, comprimindo conteúdos de diversas matérias num 

compartimento obscuro de indefinição de quais saberes estudar-lecionar.  

O termo generalista se encaixa bem nesse contexto, tornando-se pejorativo e bastante 

associado à noção de polivalência, pois trata de uma superficialidade curricular sem 

precedentes depois de algumas décadas de avanços no país. Como já dito, o pretexto principal 

era de suprir a carência de novos professores rapidamente, pois havia uma clientela escolar 

que se avolumava na demografia nacional decorrente da própria reforma da educação à época, 

que estendia para oito anos o ensino obrigatório. Por isso (CRUZ et al, 2017) confirma, 

analisando o ponto de vista legal e prático, uma definição de polivalente para aquele professor 

articulador de vários saberes e procedimentos transitando entre as diversas áreas do 

conhecimento. 

 A terminologia de professor polivalente iria permanecer dominante até o final dos 

anos 1990:“Na versão preliminar de 1998 dos Referenciais Curriculares para a Formação de 

Professores, utiliza‐se o termo polivalente toda vez que se faz referência ao profissional que 

atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental.”(CRUZ et al, 2017, p. 1191). Entretanto, nos 

anos 2000 esse termo entra em um processo de transição. Na versão de 2002 dos Referenciais 

Curriculares para a Formação de Professores ficou estabelecida a denominação “professor 

multidisciplinar”.  O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, passaria a aderir então essa denominação também em seus censos elaborados de 

professores. Já a partir de 2007, o mesmo instituto, em um estudo exploratório sobre o 

professor brasileiro ‐ Com base nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2007 

(BRASIL, 2009) - aponta para um docente que acumula o lecionar de no mínimo cinco 
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disciplinas ou mais. A denominação “Professor Unidocente” é então utilizada no registro do 

estudo “de onde a designação de professor multidisciplinar é caracterizada como aquele 

profissional que trabalha em todos os campos do conhecimento ministrados nas várias 

disciplinas do currículo escolar.”(CRUZ et al, 2017, p. 1192). É um caráter mais qualitativo 

para um profissional que em sua formação é preparado para articular a interdisciplinaridade 

diante do encargo de ministrar diferentes disciplinas, sendo esse professor para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). Uma preparação que, segundo Brzezinski (2008) 

traz: 

(...) domínio de um conhecimento peculiar para o atendimento dos alunos dos AIEF 
por meio de uma prática unodocente que confere uma identidade própria, sendo 
ademais necessário que sua formação privilegie o desenvolvimento de uma postura 
científica, ética, política, didática e técnica (apud CRUZ et al, 2017, p. 1192, grifo 
nosso). Além disto, Bellochio (2000) entende que ser professor unidocente, “[...] é 
ser único, devido a “uma grande importância” que a identidade e papel desse 
profissional representam no processo de escolarização da criança [...]” (ibid, p. 119), 
visto que esse profissional representa a possibilidade de desenvolvimento de 
diferentes conhecimentos construídos, entrelaçadamente, durante a infância, em um 
espaço formal de sala de aula. (apud CORREA, 2008, p. 30, grifos nossos) 

 

2.2 - Licenciatura em Pedagogia, a formação do unidocente. 

  

A resolução CNE/CP Nº 1 de 15 de Maio de 2006 institui as DCNCP - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, licenciatura, disposta pelo CNE, afirma no 

seu Art. 3º: 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 
consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. (BRASIL, 2006) 
 

O curso de Pedagogia passa a ser debatido a partir da sua atribuição na formação do 

professor Unidocente para os anos iniciais do Ensino Fundamental, com isso as DCNCP 

definem que o pedagogo é esse professor que exercerá o magistério tanto para a Educação 

Infantil quanto para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Isto fica claro no Art. 4º ao 

abordar sobre as atribuições da Licenciatura em Pedagogia, dentre elas a que esta passasse a 

exercer a formação de professores para a Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental.(BRASIL, 2000). 

Ponderando ainda nas DCNCP, em seu Art. 5º,(CORREA, 2008, p. 29) menciona “que 

‘o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto’ a trabalhar de maneira diversificada, 

tanto em sala de aula, quanto em diferentes campos da educação e do ensino.” O pedagogo 
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em sua atribuição de professor Unidocente integrará em seu cotidiano a completude de todas 

as áreas do conhecimento na Educação Básica, desde a Educação infantil aos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Contemplamos assim a suma importância da construção do currículo 

desse professor, sua formação inicial e continuada. Seu espectro de atuação docente nas 

diversas áreas se ocupará de uma das etapas mais importantes para a educação da criança 

tendo: a “função da necessidade de potencializar aos alunos um ensino dinâmico e satisfazer 

as necessidades/carências de formação vinculadas às crianças e sua educação, previstas por 

documentos governamentais, tais como LDB, RCNEI e PCN.” (CORREA, 2008, p. 29-30). 

 

2.3 O Ensino musical e a Unidocência. 

 

 Ao abarcar todas as áreas do conhecimento escolar na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino fundamental, os professores pedagogos acumulam encargo essencial, onde 

sua preparação se torna também responsável para colaborarem de forma significativa com o 

ensino-aprendizagem da educação musical escolar. Diante do exposto, podemos enfatizar que 

essa contribuição deva ir além da mera transmissão de conteúdos ou o de simples pretexto de 

entretenimento, principalmente aquele usado para datas festivas. Podemos entender que é 

evidente a importância da utilização da Música extracurricularmente. Mas como bem salienta 

(FIGUEIREDO, 2011), tais ensejos extracurriculares, apesar de não serem anátemas ou 

prejudiciais para a educação, o uso quase que exclusivo da música para este fim, representa a 

indiferença com uma disciplina que é tratada pela legislação como componente curricular 

obrigatório - onde a mesma visa à garantia democrática do acesso à educação musical para 

todos. 

É preciso reconhecer que a música é componente curricular obrigatório, e como parte 

do processo do ensino-aprendizagem, sua função visa à participação na elaboração com 

qualidade e de maneira ampla na construção dos currículos escolares. A educação musical na 

escola deve ser reivindicada por todos os atores da educação: gestores, docentes, discentes e 

responsáveis. Uma ação formativa de cidadãos “cada vez mais preparados para lidarem com 

as diversas nuances da experiência humana. E o acesso democrático à educação musical é 

parte integrante neste processo de construção de uma sociedade mais justa e mais humana.” 

(FIGUEIREDO, 2011, p. 16) 

 

É muito claro que o professor generalista [outro termo aplicado ao unidocente] não 
precisa ser matemático, apesar de lidar com matemática; não precisa ser cientista, 
apesar de lidar com ciência; não precisa ser um escritor, apesar de lidar com a 



21 

língua. Porque este professor deveria ser artista para lidar com arte? 
(FIGUEIREDO, 2003, p. 23, apud  BELLOCHIO, C. R.; WEBER, 2016, P. 2, grifos 
e acréscimos nossos) 

 

 

Capítulo 3 –A formação musical nos cursos de pedagogia: sistematização dos dados 

levantados pelo FAPEM. 

 

3.1 - Fapem - Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical. 

 

 Para o presente trabalho científico realizamos uma pesquisa de revisão bibliográfica, 

frente aos desafios de procurar empreender hipóteses durante a investigação sobre a formação 

e as práticas envolvendo o professor unidocente e a educação musical. Neste intento, o grupo 

Fapem demonstrou em seu trabalho características singulares que corroboram diretamente 

para o foco de nossa de investigação: como a formação inicial e continuada em pedagogia 

podem ser aprimoradas na área do ensino da Música? 

O Fapem é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (UFGSM), 

que existe desde o ano de 2002, sendo integrado por doutores, doutorandos, mestrandos, 

graduandos e egressos de cursos superiores que segundo (BELLOCHIO; GARBOSA, 2014) 

possui temas investigados em educação musical que estão expressos no próprio nome do 

grupo Fapem: 

 

Formação envolve pesquisas sobre os processos de formação profissional, inicial 
e continuada (...). Ação está vinculada às pesquisas que discutem as práticas 
educativas desenvolvidas por professores especialistas e não especialistas em 
música que atuam com educação musical (...). Pesquisa o grupo compreende todas 
as formas de investigação sobre, para e em educação musical, produção de 
trabalhos que contribuam para a reflexão e transformação da área. (BELLOCHIO; 
GARBOSA, 2014, p. 11-12, grifos nossos) 

 

O principal objetivo do grupo Fapem tem sido as pesquisas e investigações sobre o 

processo de formação do professor unidocente, o qual dentre os encargos de professor de 

referência dos alunos de educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, soma-se a 

tarefa do ensino musical. Faz-se então através do grupo, potencializar avanços na área dos 

conhecimentos em educação musical, partilhando seus resultados de pesquisas contínuas, para 

compreender como a experiência formativa do professor pedagogo dá lugar a novos saberes e 

conhecimentos – querem os achados se demonstrem suficientes ou insuficientes para uma 

formação musical e pedagógico-musical. Segundo afirmam (BELLOCHIO; GARBOSA, 
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2014), o trabalho em conjunto traz características singulares e plurais de forma a demonstrar 

resultados positivos nas pesquisas, despertando questionamentos e novas formas de 

compreender a diversidade temática da área, principalmente na “formação e práticas 

educativas de professores (...) unidocentes, sobre tudo, vinculados aos cursos de Pedagogia 

(...)”(BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 14). 

O grupo procurou ainda dialogar com produções textuais e curriculares e pesquisas de 

relatos no campo empírico - vivenciadas e descritas envolvendo a Educação Musical e a 

Educação - visando dessa forma evitar reproduções do que já está posto. A dupla Música e 

Educação produzem interlocuções entre profissionais diversos presentes no grupo, 

caracterizando abundância de reflexões e olhares em educação musical, bem como a atuação 

dos seus atores no processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.1.2 – As linhas de pesquisa do Fapem. 

 

 São três as principais linhas de pesquisa: a) Formação e profissionalização de 

professores especialistas e não especialistas em Educação Musical; b) Práticas acadêmicas, 

escolares e não escolares, em Educação Musical e; b) Produção e Análise de material didático 

para o ensino da Música. Doravante nos deteremos com maior ênfase na primeira linha, 

entretanto, quando necessário abordaremos pontos significativos das outras duas linhas que se 

coadunam com as hipóteses levantadas e os resultados que pretendemos obter. A linha de 

pesquisa do Fapem “Formação e profissionalização de professores especialistas e não 

especialistas em Educação Musical” tem como objetivos os seguintes pontos: 

 

a) estudar a formação profissional e a profissionalização de sujeitos que atuam 
com a educação musical na escola básica (...); b) compreender as relações entre a 
formação e a ação profissional do professor de música; C) estudar a formação 
musical de professores em uma perspectiva histórica; d) investigar as 
articulações e conexões entre arte, cultura e formação pedagógica de professores. 
(BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 18) 

 

Desta forma, o estudo do Fapem se configura na devida ênfase em suas pesquisas dentro da 

área do ensino superior, nas práticas formativas de professores habilitados para a docência nos 

espaços formais escolares da educação básica.  

 

3.2.1–Investigações sobre a formação e as práticas em educação musical de licenciados 

em Pedagogia. 
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Inicialmente a prioridade das investigações do Fapem voltava-se para as práticas 

musicais de professores unidocentes e à medida que se delineavam as considerações das 

pesquisas, o grupo tornar-se-ia imbuído em sua essência nos debates acerca do tema formação 

“de modo a não haver mais uma delimitação tão clara entre investigações (...) aos processos 

formativos e as práticas realizadas em contextos diversos, traduzindo as intensas discussões 

envolvendo teoria e prática”.(BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 26). 

Unidas às temáticas do Fapem, começamos destacando duas pesquisas realizadas com 

professores advindos do curso de Pedagogia: “A educação musical nas práticas educativas de 

professores unidocentes: um estudo com egressos da UFSM” (Spanavello 2005) e “Educação 

musical na educação infantil: uma investigação-ação na formação e nas práticas das 

professoras” (Pacheco 2005), (apud BELLOCHIO; GARBOSA, 2014). Pesquisas que por sua 

natureza: 

 

(...) indicaram o quanto esses docentes [pedagogos] valorizavam a educação musical 
na educação básica, ao mesmo tempo em que se sentiam despreparados para a 
implementação de propostas consistentes e com caráter longitudinal, indicando a 
possibilidade de um professor especialista [licenciado em Música] em atuação 
conjunta. Após investigar as práticas musicais e a relação prática X formação de 
professores unidocentes, egressos da UFSM, novos questionamentos surgiram no 
grupo, recaindo agora sobre as equipes gestoras das escolas. Assim, a pesquisa de 
Santos (2006) identificou as concepções sobre educação musical de coordenadores 
pedagógicos de escolas de educação básica de um bairro de Santa Maria/RS, 
destacando, por um lado, a relevância da área, e por outro, a ausência de ações mais 
efetivas das escolas e da Secretaria Municipal em torno da educação musical com 
conhecimento escolar. (apud BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 27-28, acréscimos 
nossos) 
 

 A formação e as práticas de licenciados em Pedagogia seriam ainda investigadas por 

Correa (2008), (apud BELLOCHIO; GARBOSA, 2014), através do “Programa LEM: Tocar e 

Cantar”, configurado em forma de oficinas musicais. O objetivo da autora era aferir as 

colaborações significativas do programa na formação pedagógico-musical para aqueles 

licenciados. Tendo como base as experiências produzidas no Programa LEM, verificou-se 

uma maior segurança no trabalho dos profissionais unidocentes, pois o Programa se 

caracteriza como um lugar de formação musical.  

 

3.2.2 Reflexões sobre a formação inicial do Pedagogo em educação musical. 
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 Quando se dá o start  da formação inicial? Há uma crítica a este termo em sua 

extensão e compreensão. Até em países do primeiro mundo onde, apesar do aporte ao trabalho 

dos docentes serem majoritariamente melhores, compreende-se que essa formação começa 

bem antes da graduação do curso superior. Até lá, o docente já teria convivido cerca de 

12.000 horas com a presença de um professor durante seu período escolar básico. (Diniz-

Pereira 2008, p. 254) defende a utilização do termo “formação acadêmico-profissional” nesta 

etapa da formação nas instituições de ensino superior, em vez de formação inicial. (apud 

BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, n. rodapé, p. 55-56). Ou seja, a formação no curso superior 

em Pedagogia não pode considerar o discente como uma tábula rasa, tanto para o ensino 

musical como para as demais áreas de conhecimento na extensa formação do professor 

unidocente. Durante sua escolarização básica o professor unidocente obteve experiências 

advindas dos currículos das instituições por onde passou, desenvolvendo saberes daquelas 

demais diversas áreas. E em relação às Artes? Em relação ao ensino musical? Os estudos do 

Fapem apontam que: 

  

(...) com relação às Artes, a música não se fez presente, em muitos casos, na 
formação escolar destes professores. O trabalho com conteúdos musicais, os quais 
não foram construídos ao longo de suas vidas, se torna então uma dificuldade, visto 
que, na maioria dos casos, mesmo tendo uma bagagem de conhecimentos musicais 
não formais, esse professor não consegue vinculá-los com dimensões formais de 
ensino e aprendizagem (WERLE, 2010; CORREA, 2008, apud BELLOCHIO; 
WEBER, 2016, p. 4) 

 
Diante do exposto, podemos inferir que a formação inicial do pedagogo, vivenciada 

desde o período de sua escolarização, nas experiência sem educação musical se mostra 

incompleta. Cabe enfatizar que esta incompletude pode ser atribuída à banalização das Artes 

no currículo da Educação Básica, especialmente a partir da lei 5.692/1971, onde a música 

passa a ser secundarizada como mero instrumento de entretenimento. Desde então, o vácuo 

curricular da disciplina Música durante as décadas posteriores impossibilitava experiências 

significativas no ambiente formal escolar. Por isso refletimos que a partir da Lei 11.769/08, 

que por sua vez, fruto do avanço anterior da LDB 9.394/96, tem-se a grande oportunidade de 

reverter esse quadro. Tornar-se imprescindível “que o professor unidocente tenha contato 

com conhecimentos musicais durante sua formação acadêmico-profissional, caso se deseje 

que o mesmo incorpore o conteúdo musical em suas práticas pedagógicas.” (BELLOCHIO; 

WEBER, 2016, p. 4). Desta forma, durante o curso de Pedagogia, a formação musical deve 

receber importante destaque, uma vez que: 
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[...] com trabalhos estruturados, ativos e reflexivos, junto ao curso de Pedagogia, os 
profissionais da educação podem ampliar seus conhecimentos musicais e posicionar-
se, de modo ativo e crítico, em relação ao ensino de Música na escola, entendendo-o 
em contexto sócio-educacional mais amplo de escolarização. (BELLOCHIO, 2000, 
p. 364). (apud BELLOCHIO; WEBER, 2016, p. 5) 

 

 Kelly Werle (UFSM/RS)3 buscou compreender como as alunas do curso de Pedagogia 

da UFSM se desenvolviam em educação musical, apontando a importância da vivência 

musical não só no percurso da graduação, mas ao longo de suas vidas, sendo relevante que os 

cursos de formação de professores considerem “(...)as experiências e os conhecimentos que 

os futuros professores já possuem quando chegam às instituições, pois eles poderão 

condicionar o que aprenderão em seus processos formativos.” (WERLE, 2010, p. 29). 

 O Fapem, entre os anos 2009-2011, seguiu sua atenção para a aprovação da Lei 

11.769/08. A pesquisa “Música no ensino fundamental: Lei 11.769/08 e a situação de escolas 

municipais em Santa Maria/RS”, (AHMAD, 2011, apud BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 

29-30), tratou de analisar a existência ou não da educação musical na região, concluindo que 

muito embora, a música esteja presente nos espaços da Educação Básica, as práticas são 

desprovidas de intencionalidade curricular, apresentando-se fragmentadas, não acompanhando 

as práticas educativas sequenciais, anotando ainda o fato de ocorrerem dessa maneira há 

muito tempo, em diversas formas e realidades diferentes.  

Para a educação infantil, o Fapem através da pesquisa “Educação musical e educação 

infantil: um estudo com pedagogas”, Storgatto (2011), objetivou compreender de que forma 

as professoras desenvolviam a educação musical na educação infantil em uma escola do 

município de Santa Maria (RS) e sua interação com os trabalhos concebidos pelos licenciando 

em Música, estagiários em suas turmas, onde: 

 

Os resultados apontaram que as professoras dessa instituição compreendiam a 
música para além do lazer, do entretenimento ou de instrumento para aprendizagem 
de outros conhecimentos e que as interações com os estagiários promoviam a 
educação musical no espaço escolar. (BELLOCHIO; GARBOSA, 2014, p. 30). 
 

 

3.3.1– A experiência da educação musical no curso de Pedagogia da UFSM. 

  

A formação musical faz parte da matriz curricular desde 1984 no do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria.  Uma trajetória histórica que se iniciou 

                                                           
3 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação e licenciada em 
Pedagogia pela mesma universidade. Professora dos Anos Iniciais do ensino fundamental do Município de Santa 
Maria/RS. Integrante do Fapem. 
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quando passou a formar docentes para as antigas habilitações em Séries Iniciais e Pré-escola. 

Atualmente a oferta para o curso de Pedagogia de duas disciplinas obrigatórias em educação 

musical proporciona um distinto potencial formativo da instituição, são elas: Educação 

Musical, com 60h e Educação Musical para a Infância, com 30h. Além de oferecer oficinas 

musicais gratuitas através do “Projeto Lem: Tocar e Cantar”, desta forma ampliando ainda 

mais as experiências musicais dos graduandos.(BELLOCHIO; GARBOSA, 2014) 

Para entender a experiência das estagiárias do curso de Pedagogia da UFSM - a 

repercussão das práticas musicais dentro da sala de aula - (WERLE, 2010) desenvolveu a 

pesquisa: “A música no estágio supervisionado: uma pesquisa com estagiárias da pedagogia” 

a fim de investigar como as alunas atuam na concepção, organização e potencialização da 

música em suas formações. Para a pesquisa foi realizado um estudo exploratório, organizando 

um grupo de acompanhamento das acadêmicas para relatarem suas experiências formativas 

relacionadas ao trabalho estagiário. O grupo formado pela pesquisadora e quatro estagiárias 

de Pedagogia da UFSM, teve o intuito de avaliar as práticas musicais elaboradas e aplicadas 

na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

O grupo se reunia, semanalmente, com o objetivo de problematizar e propor 
alternativas para o processo de planejamento, reflexão e avaliação das atividades 
musicais desenvolvidas durante o estágio. No início das atividades do grupo de 
trabalho, realizei entrevistas semi-estruturadas (ESE), buscando conhecer e me 
aproximar dos contextos de cada uma das participantes da pesquisa.(WERLE, 2010, 
p. 24). 

 

A pesquisadora realizou um total de 12 encontros de 1h15min cada entre setembro e 

dezembro de 2009 no Laboratório de Educação Musical LEM/CE/UFSM, com as entrevistas 

semi-estruturadas (ESE) sendo realizadas com cada participante de forma individual, além de 

serem registradas integralmente em áudio e escrita. Também, segundo (WERLE, 2010), as 

estagiárias mantiveram registros próprios sobre seus trabalhos com música nos estágios, que 

ela denominou “caderno da participante” (CP). As anotações do CP contribuíram subsidiando 

reflexões para as estagiárias na construção de atividades práticas, inclusive para o relatório do 

estágio. Durante a pesquisa a autora tratou ainda de realizar suas observações e conclusões 

adotando nomes fictícios para as quatro estagiárias, a saber: Aila, Beni, Claire e Dora, iniciais 

das primeiras letras do alfabeto. 

Aila - expressa sua opinião sobre a necessidade de aprender um pouco mais apesar da 

existência da disciplina “Educação Musical” no curso de Pedagogia da UFSM/RS:“achei 

também que poderia me auxiliar no planejamento do estágio (Aila, ESE)”(WERLE, 2010, p. 
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58).  Isso se deve ao fato de que, mesmo dando relevância as disciplinas de educação musical, 

o estágio permite maiores discussões e práticas, sendo que a maioria das graduandas está 

tendo seu primeiro contato curricular formal musical.  

Beni - apresenta uma visão crítica sobre as disciplinas curriculares do curso de 

Pedagogia da UFSM/RS. Para ela faltaram atividades musicais que explorassem mais 

possibilidades a serem utilizadas posteriormente na docência: “As disciplinas não 

contribuíram tanto para as atividades que eu estou levando agora, foram mais coisas que eu 

aprendi no projeto e coisas que eu fui atrás. Não tanto as disciplinas que me proporcionaram 

(Beni, ESE)” (WERLE, 2010, p. 65). E ainda: “Eu quero poder fazer outras coisas com a 

música, não quero só colocar a música e perguntar quem é que canta, que instrumentos têm, 

cantar forte ou cantar fraco” (Beni, CEG [Cadernos dos Encontros do Grupo], 

05/11/09).(WERLE, 2010, p. 82-83, acréscimos nossos). 

Claire - destaca que: “apesar de tudo isso eu ainda senti dificuldade. Mas acho que 

(...) ajudou bastante (...). A disciplina dá uma ideia e tu também tens que correr atrás e tentar 

fazer. (Claire, ESE, ago. 2009)” (WERLE, 2010, p. 65).  

Dora - diz que as experiências a fazem retomar suas vivências musicais da infância, 

das brincadeiras de roda presentes em sua educação infantil. Ela demonstra a importância e o 

significado para sua vida dessas vivências pregressas que podem nortear o trabalho junto às 

crianças com características da música como: ritmo, noções de timbre, andamento, forte, 

fraco, dentre outras elementos prático-teóricos. Em sua reflexão, Dora relata ainda como a 

disciplina música ajuda a trabalhar tais conceitos na elaboração das aulas, já que não são 

formadas em música, “(...) ajuda a construir um plano de aula, como fazer os seguimentos 

corretamente para trabalhar a música. E traz coisas diferentes, canções que não eram de 

nosso conhecimento, que são fáceis e acessíveis para as crianças. (Dora, ESE, ago. 

2009)”(WERLE, 2010, p. 64). 

As alunas estariam expressando de uma maneira geral a importância da música e das 

disciplinas de educação musical em suas vidas e para a docência. Ao longo de sua formação 

no curso de Pedagogia, necessitaria abarcar uma carga horária mais extensa; a fim de 

possibilitar mais compreensão e segurança nos planejamentos e práticas na docência do 

ensino musical - tanto para a educação infantil quanto para as séries iniciais do ensino 

fundamental. (WERLE, 2010). 

 

3.3.2 – A formação continuada e/ou complementar em educação musical dos Pedagogos. 
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 Segundo (WERLE, 2010), existe uma cultura arraigada nos estudantes de Pedagogia 

de que somente o que é curricular deve ser feito dentro do curso. Tudo aquilo que extrapola o 

âmbito do currículo do curso e que não gerará nota não é considerado tão importante, é uma 

cultura impressa nas pessoas construída desde o seu início da escolarização básica. As 

oficinas do “Programa LEM: Tocar e Cantar da UFSM/RS são extracurriculares. Das 

estagiárias citadas na pesquisada autora, apenas duas delas aproveitaram a oportunidade do 

Programa: uma delas participou do “Grupo Vocal CE: Canta”, além de participar também da 

oficina de construção de instrumentos musicais. A outra, participou somente da oficina de 

percussão. A autora menciona a pesquisa de CORREA (2008), que atentou para as 

contribuições do Programa para as egressas do curso de Pedagogia, com repercussão positiva 

no processo final formativo musical e pedagógico-musical para estes docentes formados. Por 

ser de caráter complementar, salienta (WERLE, 2010), nota-se a falta de envolvimento por 

parte dos docentes do curso de Pedagogia no Programa. Não atribuem relevância as 

alternativas como possibilidade de ampliar seu conhecimento musical. Segundo a autora, 

apesar do Programa ser pensado para o curso de Pedagogia, são os graduandos de diversos 

outros cursos que participam mais expressivamente do projeto. 

O “Programa LEM: Tocar e Cantar”é assim definido por(Bellochio et al, 2006): 

 

(...) oito projetos, que contemplam cada um uma oficina voltada a formação musical 
e pedagógico-musical em especial de acadêmicas(os) da Licenciatura em Pedagogia. 
Dentre as oficinas deste período, eram compreendidas a oficina de canto coral  
"Grupo Vocal CE-Canta", Violão, Flauta Doce, Percussão, Grupo Instrumental, 
Linguagem Musical, Apreciação Musical e Vivências Musicais, oferecidas de 
segunda a sexta-feira, em horários alternativos aos das aulas. Segundo (apud 
CORREA, 2008, p. 69). 

 
 

A autora Aruna Noal Correa4 (UFSM/RS), em sua pesquisa com egressos do curso de 

Pedagogia da UFSM/RS que participaram do Programa, pondera que as oficinas são um 

espaço aberto, uma terra a ser lavrada, fazendo da metáfora o reforço de uma ideia de riqueza 

de possibilidades a serem “cultivadas” - essencialmente visando da formação complementar à 

formação dita inicial. Torna-se um lugar para as pessoas procurarem uma específica formação 

em música pelas possibilidades de oficinas ofertadas, sem que haja a realização de seleção 

através de saberes específicos; a fim de não provocar uma negação total do conhecimento que 

um indivíduo possui, pelo que ele vive na prática ao longo da sua existência.  

                                                           
4 Doutora em Educação pela universidade Federal do Rio Grande do sul (UFRGS) e mestre em Educação pela 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Pedagoga, formada pela UFSM, atualmente é professora da 
UFSM no Programa Especial de Graduação – PEG. Participante do Fapem. 
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A necessidade desse tipo de formação, como a oferecida pelo "Programa LEM: 
Tocar e Cantar", que complementa a formação inicial de professores via currículo 
da Pedagogia, como no caso da UFSM, é imperativa. Outros tipos de formação 
vêm sendo realizados em caráter de formação continuada. Alguns espaços de 
formação continuada são mencionados por Beaumont e Rosa (2007) que expõem 
que as professoras unidocentes "[...] têm buscado maior aprofundamento no 
conhecimento sobre a área de Música em cursos de formação 
continuada/permanente, como oficinas, mini-cursos ou cursos de extensão" (ibid), 
propostos em sua cidade. E outros expostos, como por Queiroz e Marinho(2007) 
no formato de oficinas de música para professoras atuantes. Essas iniciativas, 
mesmo que ainda não contemplem professores em formação inicial, como tem 
sido feito pelo “Programa LEM: Tocar e Cantar”, são espaços fundamentais para 
refletir sobre a presença da música na escola e possibilitar seu avanço e 
qualificação nas práticas docentes de professores.(CORREA, 2008, p. 73). 

 

3.4.1 – Conclusões sobre os estudos do Fapem. 

 

Segundo as pesquisas do Fapem relatadas no decurso da presente pesquisa, os 

professores unidocentes que são formados na UFSM parecem não estarem favorecendo em 

seus planos de aula propósitos musicais relevantes dentro da perspectiva curricular em 

educação musical. Isto posto que, a formação em Pedagogia da UFSM conta em sua grade 

com disciplinas de educação musical e práticas nos estágios supervisionados. Constata-se que 

as escolas onde estes profissionais exercem o magistério unidocente contam com a presença 

da música, sem, contudo, articularem o processo básico de saberes específicos da área.  

As profissionais unidocentes participantes das pesquisas demonstram um 

distanciamento do conteúdo musical como objetivo, utilizando as práticas musicais em seu 

planejamentos para ornamentar outras áreas do conhecimento, muitas vezes como mera 

reprodução. (SPAVANELLO, 2005, apud BELLOCHIO; WEBER, 2016). Não obstante, as 

pesquisas demonstram também que as professoras se sentem capacitadas à inclusão das 

atividades musicais em suas práticas pedagógicas, porém sem o devido aprofundamento dos 

seus conhecimentos, novamente apenas reproduzem conteúdos prontos (canções em especial). 

Com as pesquisas realizadas pode-se concluir também que aqueles professores 

unidocentes que se sentem mais capazes e seguros em suas práticas em educação musical, 

tiveram uma vivência musical anterior a acadêmica. Ou seja, parece-nos que as experiências 

das disciplinas isoladas de Educação Musical não são capazes de transformarem e 

potencializarem os conteúdos relacionados com as práticas de atividades que os professores 

terão que realizar em sala de aula. Infere-se que a confiança necessária que permite o aporte 

para capacidade dos docentes participantes da pesquisa do Fapem é a proposta de se trabalhar 

a música com novos conhecimentos. Porém, para muitas, a falta de experiências na área 

musical anteriores a formação acadêmica torna-se uma barreira de desconfiança e sentimento 
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de inaptidão. “Quais são os limites e as possibilidades formativas das disciplinas de 

Educação Musical durante o curso de Pedagogia?”(BELLOCHIO; WEBER, 2016, P. 8). 

Assim, ao longo desse trabalho de pesquisa, o foco da investigação está diretamente ligado ao 

seguinte problema: como a formação inicial e continuada em pedagogia podem ser 

aprimoradas na área do ensino da Música?  

 Os resultados sistematizados do Fapem nos permitiram refletir para uma melhor 

compreensão sobre a complexidade da formação do professor pedagogo unidocente. Sua 

experiência no ensino superior aponta para confirmação das hipóteses levantadas 

inicialmente. 

Assim, compreendemos que a questão da formação musical durante o curso de 
Pedagogia é um dos pontos nevrálgicos na discussão sobre o trabalho musical do 
professor unidocente. Na pesquisa de Werle (2010) são abordadas, além dos limites, 
as potencialidades da formação musical durante o curso de Pedagogia. As alunas 
entrevistadas pela autora apontaram que as disciplinas de educação musical 
proporcionaram uma nova forma de compreender a música. Através delas, foi 
possível conhecer novos repertórios, aprender sobre seus conteúdos específicos e 
elaborar planos de aula para trabalhar a música na educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamental. (WERLE, 2010, p. 64). A partir dos resultados das pesquisas 
apontadas, salientamos a importância das disciplinas de Educação Musical na 
formação do professor unidocente, apesar de todas as limitações que as mesmas 
possuem, visto que [...] (re) construir concepções sobre a Educação Musical requer 
uma sólida formação inicial, o que exige tempo para não somente se realizarem 
atividades práticas, mas sobretudo para que os docentes tenham a oportunidade de 
interagir com estudos teóricos sobre os quais debrucem-se, dialoguem, critiquem e 
construam suas próprias concepções. (SPANAVELLO, 2005, p. 44). Ao concluir 
esta seção, reiteramos que a formação musical durante a graduação não garante que 
a música estará presente nas práticas pedagógicas dos professores unidocentes 
atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, porém, proporciona a estes 
professores o contato com os conhecimentos próprios da área, mostra possibilidades 
de trabalho pedagógico-musical e leva a reflexões e discussões sobre o papel e as 
possibilidades do unidocente com relação ao ensino de música na escola 
(BELLOCHIO; WEBER, 2016, P. 9) 

 

3.5.1 –Propostas a partir dos estudos do Fapem. 

 

Segundo (BELLOCHIO; WEBER, 2016) a formação musical oferecida na graduação 

não é suficiente, os professores unidocentes não articulam a importância do ensino musical 

dentro da escolarização e tantos outros professores unidocentes são destituídos de intenção em 

estabelecer atividades pedagógico-musicais em suas aulas. Porém, para as autoras, mesmo as 

dificuldades como: o período insuficiente destinado às disciplinas de Educação Musical e a 

falta de aporte às necessidades formativas; não afastam a importância do fato de que se é 

necessário motivar o professor unidocente a vivenciar essa disciplina em experiências durante 

sua graduação que os estimulem a aprofundarem seus conhecimentos musicais e pedagógico-

musicais até mesmo pós-ensino superior, a saber, sua formação continuada. 
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 Em agosto de 2012 o XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Música (ANPPOM), realizado em João Pessoa PB, já apontaria que no 

“contexto da educação brasileira a discussão acerca da educação musical na formação de 

professores não especialistas em música remonta uma história de mais de 15 anos”. 

(BELLOCHIO, 2012, p. 1066).  Relembramos que a lei nº 11.769/08 é relativamente recente 

em vista do movimento defensor da Música no currículo escolar que anos antes já fomentava 

os debates envolvendo o papel dos professores unidocentes não especialistas nesse contexto 

do ensino musical. E mesmo que o diploma legal de 2008 não possa por si só assegurar a 

qualificação necessária para o ensino musical na formação do professor pedagogo, a 

existência da lei proporciona debates e questionamentos potencialmente estimuladores para 

essa formação do unidocente. Logo, o curso de Pedagogia que é hoje o lugar amparado 

legalmente, que assume a formação dos professores de Educação Infantil e dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, tem o dever de potencializar a qualificação profissional do 

pedagogo/unidocente. A ferramenta está na edificação dos saberes musicais através de 

vivências musicais, que não sejam simplesmente teóricas, nem tão pouco meramente 

intuitivas, mas aquela que o professor “entenda as funções da Música no contexto 

educacional escolar e preocupe-se com o desenvolvimento da musicalidade dos alunos” 

(BELLOCHIO; GARBOSA, p. 162, 2014). As autoras afirmam ainda que nesse contexto da 

Educação Musical nos cursos de Pedagogia, o propósito não é desenvolver uma formação 

substitutiva a do professor especialista licenciado em Música. Nessa linha de entendimento, já 

na prática docente da aula, pondera-se que pode haver também um trabalho colaborativo 

importante: a participação de um professor especialista em Música, quando possível, na 

mediação do ensino-aprendizagem musical dos alunos, porém sempre com a presença do 

professor unidocente junto aquele profissional na sala de aula, tornando-se uma potente 

proposta de ferramenta para a qualificação na formação continuada: 

 
“Nesse sentido, atentamos para a relevância da presença do professor unidocente nas 
aulas de Música, compartilhando conhecimentos e participando das atividades 
propostas pelo professor especialista... a fim de qualificar suas práticas e refletir 
acerca das propostas que a educação musical tem a oferecer... [O trabalho 
colaborativo] poderá incentivar o pedagogo na busca pela construção do 
conhecimento musical para si mesmo, para então, construí-lo conjuntamente com os 
alunos”.(BELLOCHIO; GARBOSA, p. 162, 2014, acréscimos nossos). 

 

 

 Quanto à formação acadêmico-profissional (ou inicial) voltamos à reflexão sobre os 

resultados obtidos pelo projeto de oficinas musicais do Programa LEM: tocar e 
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cantar.Verificou-se nos resultados e no testemunho dos participantes uma ressignificação da 

Música em relação à visão que as professoras entrevistadas possuíam antes do programa. Foi 

possível identificar que a convivência com as disciplinas de educação musical encurta a 

distância do professor pedagogo com a Música. As participantes que eram egressas do curso 

de Pedagogia da UFSM procuraram mais qualificação do que tiveram na graduação, 

consideraram que mesmo não se sentindo devidamente preparadas no processo acadêmico-

profissional, todavia foram despertadas: 

 
... para a importância da qualificação necessária para utilizar a Música em sala de 
aula, e por compreenderem isso, as professoras reconhecem suas limitações e 
acreditam que cursos de formação continuada em Música possam auxiliar a 
potencialização musical dos unidocentes, desmistificando a ideia da música como 
dom que privilegia somente alguns. (DALLABRIDA, 2014, p. 85, apud 
BELLOCHIO; GARBOSA, p. 163, 2014).   

 

Considerações finais 

 

 Consideramos assim que, em muitos casos a Música não esteve presente durante a 

escolarização básica do pedagogo. A qualificação do professor pedagogo está diretamente 

ligada à sua gênese no âmbito dos cursos de Licenciatura em Pedagogia. A relação com a 

educação musical depende da contribuição curricular oferecida pela instituição superior: a 

Música abarcando práticas significativas que estimulem o profissional unidocente a se 

empenhar nas atividades musicais, participando da elaboração e execução das atividades nos 

estágios, experimentando os diversos elementos teóricos e práticos. É nesse contexto que terá 

a liberdade de permitir-se na construção do conhecimento musical. 

Uma formação musical e pedagógico-musical paralelamente e/ou complementar à 

formação acadêmico-profissional que evite meras transmissões de conteúdo de Música para o 

professor unidocente. Sendo assim, o currículo na área da Música nos cursos de pedagogia 

deve favorecer o desenvolvimento do potencial em educação musical do professor, que este 

aprenda essencialmente a ensinar Música. 

As autoras do grupo Fapem, Bellochio e Garbosa (2014), ressaltam que uma pequena 

quantidade dos cursos de Pedagogia oferece a Educação Musical em sua matriz curricular. 

Logo, a necessidade de cursos em formação continuada Musical e pedagógico-musical para 

este profissional ganha espaço - um número bem maior destes cursos passou a existir após a 

implementação da Lei 11.769/08. As autoras salientam que os cursos de formação continuada 

não devem substituir a formação acadêmica do pedagogo na qualificação do ensino musical, 

“tendo em vista que eles, via de regra tem curta duração e, muitas vezes, visibilizam, 
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sobretudo, a prática musical, não aprofundando discussões teóricas acerca da Música.” 

(BELLOCHIO; GARBOSA, p. 163, 2014). Dessa maneira, concluímos que no percurso desta 

pesquisa, a partir das ponderações sobre a vivência acadêmica em educação musical do 

pedagogo, variadas posturas interferem na participação e interesse no ensino da música. 

Durante a sua formação musical nos cursos de pedagogia, o professor deve entender a 

importância do ensino musical para a escola e que, apesar de não ser um Licenciado em 

Música, tem a capacidade de elaborar o trabalho musical com seus alunos. Quando 

insuficiente for o conteúdo e o tempo abarcado na formação acadêmica, esta deverá ao menos 

despertá-lo para buscar o devido aprimoramento em cursos complementares paralelos e ou de 

formação continuada. 
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