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1. RESUMO  

 

 O objetivo deste artigo é relatar nossas primeiras experiências como bolsistas 

de iniciação à docência (PIBID) no subprojeto Música: nossa rotina, as dificuldades 

encontradas na escola, metodologias utilizadas e primeiros resultados obtidos. 

Como referencial teórico e metodológico da Educação Musical adotamos Kater 

(2004), Fonterrada (2007; 2008), Souza (2004), Zenker (2014), Schafer (1991); da 

Educação Paulo Freire (1987; 2001); da psicologia Bandura (1977) e Vigotsky 

(1998) e da filosofia Adorno (2014). Refletimos sobre o papel do educador musical 

na escola e sobre a necessidade da música dialogar com as demais áreas do saber 

tomando para si o caráter interdisciplinar. Através da educação musical podemos 

ampliar conhecimentos em que o indivíduo possa alcançar a autoconsciência, a 

coerência e a criatividade numa formação da própria identidade que é fundamental 

para o seu desenvolvimento. A diversidade cultural mediada pelo professor é 

fundamental para que a visão de mundo se amplie e permita a oportunidade de 

contrastar com o senso comum aprofundando o olhar sobre si mesmo o sobre o que 

nos cerca. Os resultados mostram que esta proposta tem oferecido excelente 

oportunidade para que os trabalhos na área da educação musical ocupem o espaço 

da escola proporcionando a todos os envolvidos, sejam eles, estudantes da escola 

regular, licenciandos ou profissionais da educação, crescimento nos âmbitos sociais, 

cognitivos, emocionais, culturais e profissionais.  
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2. INTRODUÇÃO  
 

Através desse artigo relataremos experiências vivenciadas no programa de 

iniciação à docência (PIBID), desenvolvido na escola E.M.E.F. Professor Dr. Paulo 

Monte Serrat Filho, discorreremos sobre a dificuldade da implementação da música 

como componente da matriz curricular e apresentaremos experiências referenciadas 

em pedagogos musicais da primeira e da segunda geração. 

 Em 2014, a partir do fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Ensino Superior (CAPES), deu-se início na Universidade de Ribeirão 



Preto (UNAERP) o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

voltado para as licenciaturas: Pedagogia, Educação Física e Música.  

Para preencher o quadro de bolsistas foi realizada uma seleção em que 

houve uma entrevista com professores da área e entrega de documentação com 

histórico escolar e uma carta de interesse. Foram selecionados em média, seis 

bolsistas para cada licenciatura.  

Também foram selecionadas duas escolas do município para participarem do 

projeto.  

A inserção em sala se deu após todo o processo de reconhecimento do 

espaço, observação das turmas e seus respectivos professores e métodos de 

ensino. Iniciamos as atividades, com apoio dos docentes da escola, supervisão de 

uma pedagoga, responsável pelos bolsistas na escola e orientação de nossa 

coordenadora de área, responsável pelos bolsistas de iniciação na universidade, 

ministrando as aulas de música para as turmas do 2º, 3º e 4º anos do ensino 

fundamental, semanalmente com duração de 50 minutos.  

Além disso, tivemos reuniões semanais com nossa coordenadora de área, 

que é docente do curso de licenciatura em música, nos instruindo com relação aos 

conteúdos, metodologias e oferecendo respaldo de modo geral sendo que, essa era 

a nossa principal referência profissional da área, já que na escola em questão não 

existem profissionais da música. 

 Violência doméstica, abusos, abandono, famílias desestruturadas ou 

nenhuma família e dificuldades financeiras. Essa é a realidade de muitas crianças 

em nosso país e não é diferente da que encontramos. Em conversas com os 

professores e direção da escola durante o período letivo, descobrimos casos que 

nos impressionaram e mudaram o rumo da nossa forma de intervir na escola.  

  

 3. OBJETIVO 
 

Inicialmente a proposta era, essencialmente, musical: levar as crianças a 

conhecer novas práticas musicais e tudo o que envolve esse universo. Porém, 

chegou ao nosso conhecimento o relato de situações em que crianças foram 

deixadas no mundo, órfãs, desamparadas, outras com pais negligentes, que 

permitem ou fazem “vistas grossas” quando seus filhos têm acesso a conteúdo ilícito 



e impróprio, como por exemplo: programas de TV inapropriados para a idade, 

músicas com apelo à sexualidade precoce, além de uso de drogas.  

Conhecemos crianças que perderam seus pais vítimas da violência urbana e 

sofrem com tantas outras questões que no espaço acadêmico parecem ser tão 

distantes, mas que fazem parte do dia-a-dia de alguns estudantes. 

Ao nos deparar com a situação dessas crianças na escola pública, seus 

ídolos musicais: geralmente personagens impostos pela mídia e de baixa qualidade 

musical; referências familiares: pais violentos, irmãos usuários de drogas, traficantes 

ou prostitutas; luta diária contra o abandono, negligencia e abuso; chegamos à 

conclusão de que nosso papel na escola deveria ir além do fazer musical e propiciar 

algo que agregasse valor afetivo, social, intelectual e cultural e que a música, 

interagindo com outras disciplinas, pudesse oferecer o mínimo de dignidade e 

humanidade a essas crianças que em alguns casos são tão “açoitadas” pela vida. 

Paulo Freire (2001) em sua carta aos professores afirma que não existe o 

ensinar sem aprender e que há uma troca de vivências pelos alunos e professores, 

todos dentro de sua amplitude de vida trazidas para a sala de aula. O autor afirma 

ainda:  

 
O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a 
repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-
se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que 
ela os faz percorrer (FREIRE, 2001, p. 259).  
 

 

 Motivados pela a oportunidade de iniciar a docência, desenvolvemos esse 

projeto com o intuito de agregar conhecimentos para todos os envolvidos no 

processo, principalmente aos alunos da escola pública para que pudessem melhorar 

a alfabetização e assim, ampliassem o processo de humanização, oferecendo 

amplitude à visão de mundo.  

 Preconiza-se que a educação musical dialogue com as outras áreas do saber 

para que não se limite o ensino musical apenas a alguns indivíduos, mas também 

para que a aprendizagem se dê de forma efetiva e humanizada dentro das escolas. 

Kater (2004) considera como “produtos da construção humana” a música e a 

educação de maneira tal a desempenhar um papel imprescindível na efetiva 



formação do indivíduo capaz de proporcionar tanto o processo do conhecimento 

quanto o do autoconhecimento. 

Entendemos que a educação musical tende a facilitar a compreensão e 

consciência de si e do mundo, incitando uma perspectiva mais autêntica e criativa da 

realidade. 

  

4. JUSTIFICATIVA 
 

 Através de um breve histórico sobre a educação musical escolar no 

Brasil compreendemos que é relevante a contribuição que a música assume em 

nossa sociedade e a maneira como ela vem sendo incluída em sala de aula depois 

de muitos anos de afastamento. Fonterrada (2007) afirma que durante as últimas 

cinco décadas o ensino musical nas escolas brasileiras teve um declínio devido a 

sua exclusão do currículo escolar. Houve uma retomada através da lei nº 

11.769/2008 que regulamenta a obrigatoriedade do ensino de música na matriz 

curricular.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 5692/71 

as áreas de Música e de outras linguagens artísticas como o Desenho Geométrico, 

as Artes Plásticas, as Artes Cênicas, foram agrupadas em uma única disciplina: 

Educação Artística. Com isso, cada uma destas áreas perdeu espaço. A frágil 

formação dos professores provenientes dos cursos de Licenciatura Curta, com 

duração de dois anos, tempo esse insuficiente para o estudo dessas linguagens, 

contribuiu, entre outros fatores para a diminuição da quantidade de arte-educadores 

com habilitação em música no Brasil, ocasionando o enfraquecimento e até em 

algumas escolas a extinção do ensino da música. 

Políticas públicas têm direcionado seus esforços, ainda insuficientes, em 

ações para a ampliação das vagas em universidades nos cursos de licenciatura, 

como, por exemplo, a Reestruturação e Expansão das universidades federais 

(REUNI), apoio do Ministério da Educação ao Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) que financia as licenciaturas em instituições particulares com mais facilidade 

que outros cursos de bacharelado, além do programa de bolsas de iniciação à 

docência, financiado pela CAPES. Cursos de capacitação para professores em 

exercício, além de diversas outras formas de incentivo ao acesso às licenciaturas 

estão sendo ampliadas.   



Ainda há muito a ser feito para suprir a lacuna de décadas de deficiências na 

formação e capacitação de professores na área da educação musical.  

 

5. REFERÊNCIAS PEDAGÓGICAS 
 

 Como resposta aos problemas de seu tempo, educadores musicais 

provenientes da primeira geração, segundo Fonterrada (2007), encontraram 

alternativas eficientes se adequando às condições socioeconômicas de sua época. 

Dalcroze: consciente da importância da música como ferramenta de formação 

humana, ampliou a compreensão da relação corpo x intelecto, através da Rítmica e 

da sensibilização; Kodály: certo da força que a música exercia na sociedade, nas 

propostas pedagógicas aplicadas, fortaleceu a identidade de nação e utilizou 

canções tradicionais húngaras há muito esquecidas; A música ensinada por Suzuki 

proporcionou maior dignidade na vida das crianças. 

 De acordo com Zenker (2014) educadores como Penna, Ilari, Del Ben e 

Hentschke, Kater, entre outros, ressaltam outras funções da música como a 

faculdade de simbolizar, de encorajar a capacidade de análise e concluir 

julgamentos, noção de ordenação, de apropriação da autonomia, do humor estável, 

da formação de valores, do auxílio na rotina das aulas, entre outros princípios que 

envolvem questões além dos sociais e humanos. Através da educação musical 

estabelecem-se princípios sociais como o entendimento do compromisso e da 

experiência coletiva. O exercício do fazer musical, quando contempla esses dois 

prismas, favorece a introdução do aluno como participante do grupo de maneira que 

amplia a compreensão de seu dever e magnitude.  

Souza aponta a necessidade do olhar sensível para os indivíduos a quem 

direcionamos os objetivos sociais e musicais: 

 
Como ser social, os alunos não são iguais. Constroem-se nas vivências e 
nas experiências sociais em diferentes lugares, em casa, na igreja, nos 
bairros, escolas e são construídos como sujeitos diferentes e diferenciados 
no seu tempo-espaço. E nós, professores, não estamos diante de alunos 
iguais, mas jovens ou crianças que são singulares e heterogêneos 
sócioculturalmente e imersos na complexidade da vida humana (SOUZA, 
2004, p. 10).  
 
 

 Cada ser humano é único em sua essência, alguns já trazem consigo 
experiências que os auxilia na compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de 



aula. Os que compreendem contribuem com aqueles que têm dificuldades, mas, 
que, por sua vez, trazem outras referências, agregando-as também ao grupo e 
construindo juntos o saber. 

Kater (2004) afirma que a maior honra de um educador musical é se envolver 

de maneira efetiva no desenvolvimento do indivíduo, consciente da ininterrupta 

possibilidade de mudança galgando no presente o seu futuro, instruindo o cidadão 

do amanhã. 

 

6. METODOLOGIA 
 

  A rotina do PIBID conta com aulas semanais e reuniões com a 

supervisora na escola, com leituras de materiais pedagógicos e artigos relacionados 

à música e educação, planejamento das aulas com reuniões semanais com a 

coordenadora de área que nos instruiu, sugeriu bibliografias e leituras e nos auxiliou 

de maneira geral na construção deste trabalho. A partir desses encontros 

pontuamos e refletimos sobre a escolha dos temas mais indicados e pertinentes a 

serem trabalhados. 

Foram realizadas reuniões gerais trimestrais com os bolsistas de iniciação, 

supervisores da escola e coordenadores dos subprojetos (Pedagogia, Educação 

Física e Música) em que levamos nossas questões, discutimos a respeito das 

nossas ações na escola, planejamos intervenções coletivas e maneiras de melhorar 

o ambiente escolar com nosso trabalho.  

A princípio os conteúdos que propusemos foram interligados entre as aulas e 

entre todas as turmas atendidas pelo projeto. De acordo com as respostas dadas 

pelas crianças através das atividades íamos direcionando nossos trabalhos às faixas 

etárias correspondentes, baseado nas metas pedagógicas da educação musical.  

Iniciamos as aulas convidando os alunos e professores a nos falarem sobre 

seus conhecimentos musicais e demonstrando-os caso tivessem interesse. A grande 

maioria dos alunos se propôs a cantar, apresentando, em sua grande maioria 

modelos musicais que faziam parte do seu contexto social, por exemplo: músicas 

evangélicas e “hits” da moda. Não fizemos pré-julgamentos nem análises críticas 

com relação ao que nos apresentaram ou disseram. Acreditamos que todos já 

trazem consigo uma bagagem musical que deve ser respeitada.  

De acordo com Adorno (2011), muito atento à expansão do capitalismo, 

responsabiliza os meios de comunicação de massa pela alienação, ou seja, pelo 



declive da competência de racionalizar sobre nossas escolhas, desligando nosso 

cérebro, subjugando nossas opções morais e assim, as crianças, seres imaturos 

para decidir sobre a pertinência do vocabulário e das imagens contidas em 

programas de TV e rádio, ficam à mercê da indústria da cultura e se limitam apenas 

a reproduzir o que ouvem e o que veem.  

Sabemos que nos dias atuais, os meios de comunicação fazem parte da 

rotina das famílias brasileiras e consideramos válido que as crianças possam 

expressar o que aprendem através desses meios. Porém, aos poucos, 

apresentamos-lhes novas vivências e práticas musicais, respeitando principalmente 

a fase de desenvolvimento em que se encontram. 

 Vygotski (1998) afirma que o aluno ao entrar na escola já possui conceitos e 

conhecimentos prévios não sendo, portanto, uma tábula rasa sobre a qual o 

professor e o ensino deixarão a sua marca. Pensando por esse viés, corrobora 

Freire (1968) que questiona o modelo de educação onde somente o professor é 

detentor do conhecimento e por sê-lo deposita esses saberes nos alunos que por 

sua vez passíveis e receptivos absorvem-no e reproduzem.  

Sabemos que esse não é um modelo de educação humanizado, pois não 

abre espaço para debates, questionamentos, experiências e novos aprendizados, 

apenas utiliza-se de fórmulas preestabelecidas e reprodução daquilo que já foi feito. 

Schafer (1991) também diz que, num modelo de educação moderno não 

existem mais professores e sim uma comunidade de aprendizes. Todos, com suas 

particularidades e vivências pessoais, temos algo a agregar ou absorver sempre 

crescendo, juntos. 

Preparamos atividades de percepção do ambiente sonoro e questionamos a 

presença da música e dos sons do nosso dia-a-dia. De acordo com Schafer (1991) é 

necessária uma revisão dos antigos conceitos preestabelecidos com relação a 

música, e ele, como compositor do século XX, tem um olhar diferente com relação 

aos ruídos, ao silêncio e as funções da música. 

Essas “novas” formas de pensar e fazer a música e educação musical podem 

ser consideradas anárquicas, quebrando paradigmas como, por exemplo, as 

questões teóricas tão temidas pelos iniciantes e que segundo ele não são tão 

importantes quanto a criatividade e a composição. 

Na sua concepção a música é maior que a sua grafia e leitura e não deve ser 

resumida a isso.  



Geralmente, tentamos fazer a conexão do conteúdo estudado pelos alunos 

em outras matérias com a música como, por exemplo, a literatura de cordel que os 

nossos colegas bolsistas da Pedagogia estavam trabalhando com as turmas e 

propusemos, para colaborar, a música Vida de Viajante de Luiz Gonzaga. Num 

primeiro momento houveram críticas e comentários preconceituosos de que aquela 

era uma música “de baiano”. Alguns alunos riram enquanto outros provavelmente 

filhos ou descendentes de nordestinos demonstraram desconforto com relação às 

críticas. Aproveitamos a situação para refletir com eles a respeito dessa questão, 

que provavelmente vem de seus pais, pois são muito novos para fazerem tais 

julgamentos. 

De acordo com Bandura as crianças aprendem por observação de seus 

modelos e sendo assim podemos crer que: 

 
... a maior parte do comportamento humano é aprendido pela observação 
através da modelagem. Pela observação dos outros, uma pessoa forma 
uma ideia de como novos comportamentos são executados e, em ocasiões 
posteriores, esta informação codificada serve como um guia para a ação 
(BANDURA, 1977, p.22 “apud” BELO, 2011, p.123).  

 
Questionamos as diferenças e singularidades humanas e concluímos que: 

paulistas, baianos, capixabas, são todos iguais. Somos todos seres humanos e 

merecemos ser e ter nossa origem, nossa música, nosso sotaque e particularidades 

respeitados. 

Após compreenderem essas questões os alunos se propuseram a cantar de 

forma muito expressiva, interpretando de fato a canção e emocionando a todos que 

os ouviam. 

 
7. RESULTADOS 
 

 Professores de sala efetivos, que estão com os alunos no dia-a-dia relataram 

uma melhora significativa no desempenho das crianças em outras disciplinas após a 

implantação do projeto. As crianças ficaram mais concentradas, criativas e 

desinibidas graças às atividades de percepção, composição e as apresentações 

realizadas. 

 Os alunos passaram a conhecer e valorizar artistas e gêneros musicais que 

representam grandes expoentes da cultura brasileira como o forró, baião e as 



canções folclóricas e internacionais como músicas africanas e norte-americanas, por 

exemplo, o funk original.  

 No final do ano letivo decidimos registrar os resultados obtidos em 

áudio gravando as canções que mais marcaram as turmas. Improvisamos um 

estúdio no auditório na escola e, juntamente com os professores, levamos as turmas 

para a primeira sessão de gravação. Durante as gravações alguns alunos 

começaram a se exaltar e afirmaram que um ou outro colega estava desafinando ou 

se mostrava fora do ritmo. Demos uma pausa nas gravações para conversar com 

eles e novamente levá-los a refletir, afinal, todos eram aprendizes, tinham e têm 

suas dificuldades musicais, portanto se eles eram um grupo, todos sem exceção 

participariam da gravação ainda que demonstrassem dificuldades melódicas ou 

rítmicas, pois ali não estávamos interessados em apresentar artistas perfeitos e sim 

registrar o momento em que eles se encontravam, inclusive com suas limitações 

técnicas e afins. 

 

 8. CONCLUSÃO 
 
 Podemos concluir que apesar das dificuldades e impasses, o projeto foi bem-

sucedido, pois conseguimos atingir os objetivos que estabelecemos ao iniciarmos.  

  Através de um processo cognitivo pudemos despertar a sensibilidade, uma 

maior compreensão da alteridade e da empatia. Adotamos um processo dialógico 

em que pudemos discutir a respeito da escolha do repertório com as crianças, 

fazendo com que tomassem gosto e interagissem de forma a se apropriarem do 

aprendizado de maneira significativa.  

Observamos também que a função social da música propiciou compreender a 

sua amplitude e profundidade, nos remetendo a resultados positivos. 

 Acreditamos numa educação musical formadora em que o processo educativo 

redireciona a compreensão do indivíduo sobre si mesmo, podendo interagir com o 

mundo que o cerca, ou seja, a sua conscientização do micro e macro universo.   
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