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RESUMO 

 

Este estudo aborda a relação entre o desenvolvimento integral e o processo de 
musicalização, no sentido de a musicalização incidir no desenvolvimento (cognitivo, 
social e estético) dos estudantes de uma escola do campo. O objetivo da pesquisa 
foi avançar da experiência empírica para o conhecimento acadêmico científico no 
campo da musicalização, em uma perspectiva de formação integral. A abordagem é 
qualitativa, por tratar-se de pesquisa dos fenômenos humanos e sociais, visando 
obter dados através de entrevistas voltadas a compreender atitudes, motivações, 
percepções e comportamentos dos indivíduos. Buscou-se também, embasamento 
em revisão de literatura e análise documental. O estudo procurou desvelar de que 
forma a musicalização incidiu no desenvolvimento dos estudantes e nas suas 
relações sociais para além dos muros escolares. No decorrer da pesquisa foi 
possível perceber as diferenças na trajetória e desenvolvimento escolar dos 
estudantes envolvidos com a musicalização em relação aos demais alunos da 
escola. A pesquisa teve como base o trabalho previamente desenvolvido na Escola 
Estadual do Campo, localizada na comunidade de São Pio X, no município de São 
Jorge D’Oeste, no estado do Paraná. Esta escola traz em sua estrutura um espaço 
propício para o desenvolvimento de uma educação pública de qualidade, para todos, 
oportunizando uma proposta de educação diferenciada. Nesta perspectiva de 
educação, o que chama a atenção, além da estrutura, é a proposta pedagógica e a 
organização escolar que buscam a formação integral do sujeito em jornada escolar 
ampliada. 
 

Palavras-chave: Educação Integral. Escola do Campo. Musicalização. 
Aprendizagem. 
  



 

RESUMEN 

 

Este estudio aborda la relación entre el desarrollo integral y el proceso de 
musicalización, en el sentido de que la musicalización afecta el desarrollo (cognitivo, 
social y estético) de los estudiantes en una escuela rural. El objetivo de la 
investigación fue pasar de la experiencia empírica al conocimiento científico 
académico en el campo de la musicalización, en una perspectiva de educación 
integral. El enfoque es cualitativo, ya que se ocupa de la investigación sobre 
fenómenos humanos y sociales, con el objetivo de obtener datos a través de 
entrevistas destinadas a comprender las actitudes, motivaciones, percepciones y 
comportamientos de las personas. También se buscó una búsqueda de revisión 
bibliográfica y análisis de documentos. El estudio buscó revelar cómo la 
musicalización afectó el desarrollo de los estudiantes y sus relaciones sociales más 
allá de los muros escolares. Durante la investigación fue posible notar las diferencias 
en la trayectoria y el desarrollo escolar de los estudiantes involucrados en la 
musicalización en relación con los otros estudiantes de la escuela. La investigación 
se basó en el trabajo desarrollado previamente en la Escola Estadual do Campo, 
ubicada en la comunidad de São Pio X, en el municipio de São Jorge D’Oeste, em el 
estado de Paraná. Esta escuela trae en su estructura un espacio favorable para el 
desarrollo de una educación pública de calidad, para todos, proporcionando una 
propuesta educativa diferenciada. En esta perspectiva de la educación, lo que llama 
la atención, además de la estructura, es la propuesta pedagógica y la organización 
escolar que busca la formación integral de la asignatura en una jornada escolar 
prolongada. 
 

Palabras clave: Educación Integral. Escola do Campo. Musicalización. Aprendizaje. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa evidencia as articulações pedagógicas da Musicalização na 

Educação Integral na Escola do Campo, considerando o contexto das demandas da 

classe trabalhadora, possibilitando formação humana para as camadas com 

dificuldades financeiras e carência de acesso aos bens culturais. Não é essa a 

primeira experiência da educação integral na escola do campo, nem sequer a 

primeira a utilizar da musicalização em tal conjunto, todavia, o que torna a situação 

digna de nota — e, assim, de objeto de pesquisa — é a única comutação de dados 

que tornou a musicalização eficaz na diminuição da evasão e do baixo desempenho 

escolar em conjunto com a ampliação da interação escola-comunidade. 

Este estudo propôs-se a desvelar os diversos benefícios propiciados pela 

musicalização, em uma perspectiva de formação integral, como a ampliação do 

universo artístico-cultural dos estudantes, capaz de proporcionar a eles o 

conhecimento universal da música, apresentando a cultura de outros locais, 

estudada tanto no currículo padrão quanto na jornada ampliada, de forma real e 

tangível. Dessa forma, sempre levando em consideração que esses estudantes 

possuem suas próprias culturas e características, uma bagagem cultural que inclui 

músicas que podem ser apreciadas, aprendidas, executadas e vivenciadas. 

O tema da pesquisa ultrapassou o estudo do ensino da música e da 

musicalização e articulou-se com a educação integral na escola do campo. Isso foi 

possível, porque a educação integral, enquanto formação humana integral, e os 

preceitos da musicalização, caminham lado a lado. Enquanto que a música, por sua 

própria natureza, segundo Agostinho de Hipona (389), “eleva o homem de sua 

condição” — isto é, o alivia de seu sofrimento cotidiano, o fazendo experimentar um 

estado de espírito superior ao de sua vivência padrão —, a educação integral, por 

sua vez, também busca a melhoria da qualidade de vida do sujeito. Essa 

metodologia é melhor pautada ao se seguir o modelo de escola idealizada por Anísio 

Teixeira: laica, pública e de qualidade para todos e que atenda aos conteúdos 

curriculares e também a educação para a vida. 

Entretanto, não poderia uma escola aleatória servir de base para o presente 

estudo, uma vez que a implantação da musicalização de maneira formal na 

educação pública do Brasil se encontra, historicamente, em um momento muito 



15 

recente, e sendo assim, nem todas instituições de ensino a incluíram de forma 

adequada. 

Mesmo instituída no ano de 2008, a Lei nº 11.769/2008, que trata da inserção 

da música na educação básica, ainda não se encontra plenamente aplicada. Além 

disso, a grande maioria das escolas ainda não possui professor habilitado em 

música, ou sequer, musicista. Em outras palavras, grande parte dos educadores 

leciona o conteúdo de música sem o conhecimento específico para tal ou de como 

tocar um instrumento. Apesar de isso ser permitido pela legislação, é uma 

gravíssima falha educacional, pois torna o aprendizado quase nulo, à medida em 

que para se obter as noções de apreciação, ritmo e notação musical, determinadas 

pelos referenciais curriculares, o modo mais eficiente é o fazer musical, isto é, a 

utilização de um instrumento. 

A partir destas primeiras percepções, deu-se início às leituras sobre a 

temática, buscando delimitar qual seria o foco específico da pesquisa, quem seriam 

os sujeitos e quais os meios de abordagem. Na construção do Estado do 

Conhecimento, a partir do levantamento de produção científica sobre o tema, 

percebeu-se o extensivo número de trabalhos sobre a musicalização na educação 

integral, suas características e efeitos na vida dos indivíduos, percebendo-se um 

vasto material de pesquisa. 

Assim, foi se delimitando a pesquisa, analisando o que já havia sido 

produzido sobre a temática “musicalização na educação integral”, almejando que 

este estudo pudesse significar uma contribuição relevante para a área da educação 

e das políticas públicas, objetivando sempre uma educação de qualidade. 

O objetivo deste estudo, portanto, foi compreender como o processo de 

musicalização compõe a perspectiva de formação integral dos estudantes no 

contexto de uma escola do campo. A investigação se propôs a estudar a relação 

entre desenvolvimento integral e o processo de musicalização, no sentido de a 

musicalização incidir no desenvolvimento (cognitivo, social e estético) dos 

estudantes no contexto de uma escola do campo. 

Foram formuladas algumas questões de pesquisa, visando criar indagações, 

que ao invés de serem confirmadas ou denegadas no decorrer da investigação, 

serviriam para construir novos conceitos interpretativos, a partir de uma série de 

possibilidades de entendimentos, como as seguintes: como avançar da experiência 

empírica para o conhecimento acadêmico científico no campo da musicalização, em 
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uma perspectiva de educação integral? Quais os desafios enfrentados ao se aplicar 

o projeto de musicalização e como os superar? Ocorre diferenciação no 

desenvolvimento integral dos estudantes em função do processo de musicalização, 

considerando aspectos cognitivos, sociais e estéticos? Como a musicalização incide 

no desenvolvimento dos estudantes e nas suas relações sociais para além dos 

muros escolares? Pode-se perceber diferença na trajetória e desenvolvimento 

escolar dos estudantes envolvidos no projeto em relação aos demais alunos da 

escola? 

Esta pesquisa parte da perspectiva da pedagogia histórico-crítica e busca 

compreender o sistema educativo no contexto social, considerando as ações 

políticas envolvidas e inerentes à sociedade. Busca a promoção humana, rompendo 

com a alienação, colocando-se no âmbito social, visando resgatar a importância da 

escola em prol de uma educação transformadora, que seja capaz de superar os 

deficits educacionais e sociais atuais. 

A pesquisa também recorreu à revisão de literatura, com subsídio teórico 

resultante da contribuição de diversos autores relativo à musicalização, e à análise 

de documentos, mais especificamente das legislações educacionais de políticas 

públicas implementadas no estado do Paraná e no Brasil. A abordagem de caráter 

bibliográfico-documental permite ao pesquisador reunir um significativo contingente 

de dados e informações. Dados estes que podem apontar informações quantitativas, 

embora o ensejo de pesquisas descritivo-exploratórias seja demonstrar dados 

qualitativos, capazes de apoiarem-se no campo teórico em consonância com o 

tema. 

No que tange aos aspectos éticos, esta pesquisa, inserida no campo das 

ciências humanas e sociais, busca garantir o pleno exercício dos direitos dos 

participantes, prevendo e ensejando evitar possíveis riscos aos envolvidos com a 

pesquisa, construindo uma relação entre pesquisador e participante, redefinida a 

qualquer momento no diálogo entre as subjetividades em um processo reflexivo de 

respeito mútuo. Além disso, manteve-se a confidencialidade e o anonimato dos 

participantes, utilizando o termo de consentimento livre e esclarecido, que trata da 

anuência em participar da pesquisa ao sujeito ou ao seu representante legal. 

A partir do conceito de que a produção científica busca implicar benefícios 

atuais ou potenciais para o ser humano e para a sociedade, sendo capaz de 

possibilitar a promoção da qualidade digna de vida, com respeito aos direitos civis, 
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sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a pesquisa 

obedece aos critérios estabelecidos nas Resoluções nº 510/2016 e nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Como revisão bibliográfica, utilizou-se, como principais autores, John Dewey, 

Fernando Azevedo, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Jaqueline Moll, Miguel Arroyo, 

Maria Lucia Arruda Aranha, Dermeval Saviani, Paulo Freire, Isa Maria Guará, entre 

outros. No âmbito da abordagem qualitativa de pesquisa, além da perspectiva 

bibliográfica e documental, optou-se pela modalidade de estudo de caso. 

Um importante instrumento de se fazer pesquisa em ciências sociais é o 

estudo de caso, especialmente quando o foco da pesquisa se encontra em um 

fenômeno contemporâneo, inserido em um contexto de política educacional, em que 

seu propósito está justamente na proposição de uma estrutura de discussão e 

debate. 

De acordo com Yin (2001, p. 21): 

 

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, 
para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 
sociais e políticos. Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo 
uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência 
política, na administração, no trabalho social e no planejamento. 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica (neste caso, o projeto de 

musicalização) que permite uma pesquisa que preserva características individuais 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Parafraseando Yin (2001), se poderia utilizar o método de estudo de caso quando 

deliberadamente se quisesse lidar com condições contextuais — acreditando que 

elas poderiam ser altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo. 

Na investigação através de estudo de caso haverá muito mais variáveis de 

interesse (como, no caso, a musicalização) do que pontos de dados. E como 

resultado, se baseia em várias fontes de evidência, com os dados precisando 

convergir, beneficiando-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise dos dados. 

Nas palavras de Yin (2001, p. 33): 

 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que 
abrange tudo — com a lógica do pensamento incorporando abordagens 
específicas à coleta de dados e à análise de dados. Nesse sentido, o estudo 
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de caso, não é nenhuma tática para coleta de dados, nem meramente uma 
característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa 
abrangente. 

 

O método do estudo de caso é amplo e complexo e acontece dentro do 

contexto onde ocorre naturalmente. Nesta pesquisa, o universo é a Escola Estadual 

do Campo de Pio X e buscou determinar ou testar uma teoria, a partir das 

entrevistas, em que os entrevistados pudessem expressar suas opiniões sobre o 

assunto, utilizando suas próprias interpretações. 

A vigilância epistemológica, aqui abordada, demonstra a preocupação da 

pesquisadora com o avanço do conhecimento científico, trilhando um caminho 

correto na pesquisa e a não banalização do conhecimento já produzido. Trata-se de 

um estudo de caso, no universo da escola do campo na qual a pesquisadora 

responsável esteve inserida durante os primeiros anos da aplicação do projeto de 

musicalização através da flauta doce. Posteriormente, afastou-se do objeto de 

pesquisa para garantir a não cristalização do conhecimento e manter crítico o 

espírito científico. 

Nesse sentido, nos aponta Bachelard (2005, p. 18) que: 

 

A ciência, tanto em sua necessidade de acabamento como em seu 
princípio, opõe-se absolutamente à opinião. Se ocorre, sobre um ponto 
particular, legitimá-la, será por razões diversas daquelas que a 
fundamentam; na verdade, a opinião despoja-se sempre da razão. A opinião 
pensa mal; ela não pensa; ela apenas traduz necessidades sob a forma de 
conhecimento. Designando os objetos por sua utilidade, ela se interdita de 
conhecê-los. Nada se importa fundar sobre opiniões: importa destruí-las. 
Ela é o primeiro obstáculo a superar. 

 

Dentre os obstáculos epistemológicos elencados por Bachelard (1996), três 

chamam especialmente a atenção: a experiência primeira; a generalização 

prematura e o obstáculo verbal. Bachelard (1996, p. 29) assim define: “o espírito 

científico deve formar-se contra a natureza, contra o encantamento, o colorido e o 

corriqueiro [...]. A natureza só pode ser verdadeiramente compreendida quando lhe 

fazemos resistência”, detendo-se ao primeiro obstáculo, genuinamente empirista. 

Esse obstáculo, ladeado pelos demais, coloca a necessidade do pesquisador 

em desenvolver uma postura de vigilância epistemológica que possibilite à pesquisa 

a seguir seu processo com postura crítica e não conformista. Bachelard propõe uma 

epistemologia de vigilância histórica, no qual a história da ciência é a história da 
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provisoriedade de seus conceitos e da primazia de seus erros, sendo por meio da 

retificação de tais erros que o pensamento científico tem a possibilidade de evoluir. 

Vejamos Bachelard (1977, p. 112): 

 

O espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, uma 
ampliação dos quadros do conhecimento. Ele julga seu passado histórico 
condenando-o. Sua estrutura é a consciência de suas falhas históricas. 
Cientificamente, pensamos o verdadeiro como retificação histórica de um 
longo erro; pensamos a experiência como retificação da ilusão vulgar e 
primeira. 

 

Nas palavras do filósofo percebemos a própria concepção do significado de 

epistemologia, de onde se pode depreender algumas de suas mais importantes 

ideias, como a ruptura epistemológica, a vigilância, a noção de obstáculo 

epistemológico e a importância da retificação do erro para o avanço da ciência. 

Agregando a revisão de literatura e a análise documental, realizaram-se 

entrevistas individuais, consideradas como principal técnica empregada em 

pesquisas focadas nas ciências sociais. A entrevista manteve caráter dialógico e 

roteiro semiestruturado, utilizando-se de um roteiro de entrevistas encaminhado via 

e-mail e entrevistas por vídeochamada, utilizando gravação direta e anotação. As 

entrevistas foram realizadas com os estudantes, pais, professores, pedagogos e 

gestores da escola, registradas através da gravação de áudio e imagem, 

posteriormente degravadas. 

Tão importante quanto todo o processo de realização é o de junção dos 

dados obtidos, feita de forma vigilante, tendo ciência de que poderia afetar o 

conjunto da coleta, além da procura pelos significados, apoiando-se em teorizações 

e posteriormente na interpretação. 

Como instrumento analítico para as informações e dados optou-se pelo 

método de Análise Textual Discursiva, proposto por Moraes (2003) e Moraes e 

Galiazzi (2007), como suporte à interpretação dos dados. Esse método permite a 

emergência de novas compreensões, constituindo um ciclo de análise. A Análise 

Textual Discursiva pode ser entendida como um processo organizado de 

compreensão a partir de entrevistas e de grupos focais. Quanto à interpretação das 

entrevistas, indica Moraes (2003, p. 204), que 

 

[...] toda a leitura e toda análise textual já uma interpretação. Entretanto 
pretendemos agora ampliar um pouco mais a discussão sobre 
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interpretação. No contexto da análise textual, da forma como a 
compreendemos, interpretar é construir novos sentidos e compreensões 
afastando-se de imediato e exercitando uma abstração em relação as 
formas mais imediatas de leitura de significados de um conjunto de textos. 
Interpretar é um exercício de construir e de expressar uma compreensão 
mais aprofundada, indo além da expressão de construções obtidas dos 
textos e de um exercício meramente descritivo. 

 

Esse método pode ser entendido como um processo possível de inferir uma 

nova compreensão a partir dos entendimentos que surgem no emprego dessa 

metodologia de análise. 

A dissertação está organizada em quatro capítulos, que buscam atender aos 

objetivos específicos da pesquisa: o primeiro capítulo contextualiza a pesquisa, com 

a trajetória pessoal da pesquisadora, justificando a escolha do tema. Aborda a 

musicalização enquanto processo de aprendizagem, como um meio de formação 

integral, especialmente em uma perspectiva humana, artística e social. Ainda nesse 

capítulo, o Estado Conhecimento é apresentado, realizando uma análise reflexiva 

das teses e dissertações selecionadas. 

O segundo capítulo aborda a busca de sinais da educação integral na 

educação brasileira, seguindo uma linha histórica que aponta elementos dessa longa 

jornada para sua universalização e qualificação. Também realiza uma abordagem 

sobre a educação musical no Brasil, demonstrando uma trajetória permeada de 

avanços e retrocessos. 

O terceiro capítulo é direcionado especificamente ao formato educacional da 

Escola do Campo de Pio X e o trabalho com a educação musical desenvolvido, 

situando a escola no cenário histórico do município que pertence, apontando a 

expropriação do camponês como um cenário eminente para a implantação da 

proposta de escola multiano1. Aborda também as políticas educacionais das escolas 

com oferta de educação integral no estado do Paraná, propiciando uma reflexão 

acerca da subserviência às avaliações externas e ao modelo de escola implantado 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), a partir do ano de 2019, 

discorrendo a respeito das políticas públicas e dos conflitos de interesse. 

Por fim, o capítulo quatro traz o estudo empírico realizado, fazendo uma 

análise a partir da realização das entrevistas dialógicas com os sujeitos da pesquisa, 

identificando suas relações e impressões com a instituição de ensino escolhida e 

                                                           
1 Termo utilizado tal como aparece nos documentos oficiais no Estado do Paraná, correspondente a 
antiga multisseriação das turmas. 
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com o objeto do estudo, demonstrando o caminho da análise textual pelo método 

discursivo, elencando as unidades de análise, categorização, novos sentidos e 

compreensões sobre o tema. 
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1 CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 Contextualização da pesquisa na trajetória da pesquisadora 

 

Este estudo surge da paixão de uma menina envolta num universo musical, e 

produzido na melodia de um arco friccionado sobre três ou quatro cordas colocadas 

sob um corpo de madeira, em forma de pera, numa rabeca de feitura popular, nos 

agudos de uma gaita de boca, nos sons graves de um acordeon, no vibrar das 

cordas do violão e, principalmente, no som suave e doce de uma pequena flauta 

soprano. 

Todo esse universo musical era encantador e diante de tal ambiente sedutor, 

era inevitável nascer na menina pobre o desejo de ser musicista. Mesmo com toda a 

pobreza inerente à localidade e condição social familiar, ainda foi possível, ao 

menos de forma introdutória e inicial, obter a instrução básica no eixo da 

musicalização. 

Nas aulas de Ensino Religioso, na qual se encontrava a pesquisadora no 

banco de discentes, com o professor, hoje falecido, Pe. João Nalon2 ministrando a 

aula, este anunciou a oferta de curso de música, gratuitamente no Colégio das 

Irmãs, para aquelas crianças que tivessem interesse. Os pais teriam apenas que 

adquirir o instrumento, no caso, uma flauta, e que o preço seria bem acessível a 

todos. 

Cheia de euforia, ao chegar em casa e conversar com a família, em vez da 

esperada resistência inicial — tendo em vista a literal falta de recursos financeiros — 

a resposta encontrada foi o tão sonhado “sim”. Então, após a venda de algumas 

galinhas e outras dúzias de ovos, levantou-se o valor necessário para adquirir o 

instrumento. Matrícula feita e instrumento comprado, iniciaram-se as aulas, que 

duraram cerca de dois anos. 

O caminho era longo, da comunidade até a sede do município e sempre feito 

a pé, para chegar até o local, anexo à Igreja Católica, onde se ministravam as aulas. 

Apesar da enérgica e exigente Irmã (que batia nos dedos com uma régua naqueles 

que errassem uma nota), tudo valia a pena, pois o conhecimento musical era 

significativo e ampliava os horizontes e sonhos da menina. 

                                                           
2 Pároco local, da Paróquia São Jorge, de 1952 até 2014, ano de seu falecimento. 
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Com a chegada da adolescência, os interesses foram mudando. Por fim foi 

abandonada, no fundo do baú (literalmente), a flauta doce soprano. Foi durante a 

Graduação em Artes Plásticas, na disciplina de música, da professora Maria de 

Lourdes3, que ocorreu a retomada, por necessidade, do antigo instrumento musical, 

que estava esquecido há anos. 

Ainda dentro da graduação, uma vez chegando à reta final e ao momento do 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, a musicalização novamente 

chama a atenção, sendo a utilização deste tema um desejo para a pesquisa e 

apresentação. Entretanto, a ideia não prosperou por falta de orientador com 

habilitação em música. Sendo assim, a opção restante foi a Literatura Oral. 

Quando chega a época de cursar uma especialização, dentro da grade 

curricular do curso de “Arte, Educação e Terapia”, ressurge, novamente, a temática 

da musicalização, sendo este um trabalho gratificante, gerando aqui as primeiras 

teorizações de um trabalho com interesse científico no tema, ultrapassando 

unicamente o prazer pessoal. 

Enquanto professora de Arte no Município de Garuva/SC e com o advento da 

Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino 

de música nas escolas de educação básica, a Prefeitura Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Educação, visando adequar-se ao que determinava a Lei, 

resolveu ofertar aos professores de Arte uma formação específica em flauta doce, 

no Conservatório de Música Belas Artes de Joinville/SC, ministrado pela Yamaha do 

Brasil4. Nesse momento tão oportuno, a música novamente é retomada com grande 

relevância e determinação. 

Com a chegada do Mestrado e a escolha da temática de pesquisa, eis que se 

retoma a música como campo de interesse da pesquisadora, inserida como 

perspectiva de uma formação integral. A escolha da temática se deu, ainda, devido a 

proposta ofertada pela Escola Estadual do Campo de Pio X, localizada no município 

de São Jorge D’Oeste/PR, embasada nas Diretrizes da Educação do Campo, que 

vislumbram a musicalização como perspectiva de formação integral. 

                                                           
3 Professora na graduação de Artes Plásticas, da Universidade do Contestado (UNC), de nome 
completo “Maria de Lourdes Weber Martins”. 
4 “Yamaha Musical do Brasil” foi um curso ministrado a um seleto grupo de educadores do município 
de Garuva/SC, dentre os quais, a autora, com o projeto “Sopro Novo”, que capacita para a 
musicalização através da flauta doce soprano. A Yamaha Musical do Brasil atua desde 1973 com 
diversos produtos que variam de flautas doces a pianos acústicos, além da Educação Musical para 
professores e leigos. 
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Uma vez inserida nesse universo escolar, imbuída dos valores de uma 

educação pública e de qualidade para todos, iniciou-se então esta pesquisa, que é 

antes de tudo, uma paixão pela música e pela proposta educacional por ela ofertada. 

 

1.2 A musicalização no processo de aprendizagem como formação integral 

 

A aprendizagem não se trata de um momento específico, não ocorre em uma 

ocasião especial ou em um momento separado da aula e da vivência escolar, e sim 

é um processo contínuo, indissociável, tanto da vida acadêmica quanto da vida em 

sociedade. De fato, segundo Teixeira (2003, p. 2), “a aprendizagem é uma função 

complexa da psique humana e, como toda função complexa, caracteriza-se pela 

recursividade entre elementos que participam em sua organização”. O processo de 

ensino-aprendizagem está tão presente na experiência humana que ocorre até 

mesmo nas ruas, por exemplo, ao pedir uma informação. 

Todavia, é inegável que o processo educativo, ao ocorrer dentro de um 

sistema de ensino formal, em muito difere da aprendizagem informal. Durante o 

processo de ensino-aprendizagem existem grandes desafios, pois o educador é 

constantemente desafiado pela globalização e pelas novas tecnologias, tendo que 

buscar modos de tornar a aula atrativa, o que exige dos professores novos métodos 

de ensino. 

Assim, volta-se a atenção, no processo educativo, para as transformações da 

sociedade e a necessidade de modificar as tradicionais formas de ensinar, de 

aprimorar constantemente as práticas e os saberes docentes (VAILLANT; 

MARCELO, 2012). Em meio a tantas mudanças, é o educador, ainda, exortado a 

tratar com igualdade os estudantes, mas não no sentido estrito, dispensando igual 

tratamento a todos os discentes, mas tratando-os de forma personalizada, de modo 

a trabalhar as especificidades de cada um. 

Essa tarefa não é simples, devido à necessidade de prestar apoio a todos os 

estudantes simultaneamente. É necessário construir um método que não somente 

possa ser aplicado igualmente aos estudantes, mas também que a todos melhore o 

desempenho no processo educativo. Ademais, quando se versa acerca da educação 

integral, é necessário incluir os elementos biológicos, sociais, entre outros, com um 

enfoque multidisciplinar, conforme elenca Gonçalves (2006, p. 130): 
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[...] o conceito mais tradicional encontrado para a definição de educação 
integral é aquele que considera o sujeito em sua condição multidimensional, 
não apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de 
um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto 
de relações. Isso vale dizer a compreensão de um sujeito que deve ser 
considerado em sua dimensão biopsicossocial. 

 

De tal forma, adotar a concepção de educação integral como formação 

integral do ser humano implica, segundo Guará (2006), em uma reorganização dos 

referenciais conceituais e metodológicos da práxis pedagógica. É preciso uma 

prática pedagógica globalmente compreensiva do ser humano em sua integralidade, 

em suas múltiplas relações, dimensões e saberes, reconhecendo-o em sua 

singularidade e universalidade. 

A musicalização proporcionada a estes estudantes de forma prazerosa, 

sensível e responsável, cobre perfeitamente esse nicho, pois além de atuar como 

estimuladora das funções lógicas do cérebro oferece também possibilidades de 

fruição através da experiência estética musical. 

A aprendizagem, não sendo uma tarefa simples, deve sustentar-se em todos 

os possíveis métodos que permitam a facilitação do processo. É nesse eixo em que 

figura a musicalização, como um meio de formação integral, especialmente em seu 

viés humano e artístico. Justifica-se a escolha de tal método, pois a musicalização é 

capaz de auxiliar o estudante (em qualquer fase de escolarização) a desenvolver 

capacidades, habilidades e competências. 

Sabendo comunicar-se musicalmente ele poderá ampliar seu domínio em 

outras áreas do conhecimento, como por exemplo, a matemática, bem como 

conectar-se ao imaginário e nos processos de criação e interpretação, ajudando a 

dominar os processos de abstração, desenvolvendo seu lado sensível, característica 

que a música proporciona. 

A abstração propiciada pela vivência musical amplia os horizontes do discente 

tanto através dos conhecimentos, de técnicas e instrumentos advindos de outras 

culturas, quanto através do conteúdo e contexto histórico de cada música estudada. 

Assim, a musicalização, por proporcionar não somente um meio de facilitar a 

aprendizagem, mas também de desenvolver as potencialidades do indivíduo, 

mostra-se como uma forma de fazer o discente refletir e desenvolver-se como 

pessoa integralmente. 
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Dessa forma, alinha-se a musicalização com os princípios de reflexão da 

Hermenêutica, como preceituam Almeida, Flickinger e Rohden (2000, p. 8), em que 

“[...] obrigando-nos a experimentar os limites da razão autossuficiente, tal como 

defendida pela tradição iluminista, mostrando-nos no processo de compreender uma 

experiência ontológica subjacente a cada reflexão e a incitando”. 

A música (e, por consequência, a musicalização) é reconhecida forma de 

incitar a reflexão do indivíduo, seja ele o musicista ou mero ouvinte. Regressando 

aos efeitos positivos primários que cercam a musicalização, com seus elementos de 

ritmo, melodia e harmonia, integra o sujeito em um mundo sonoro capaz de 

proporcionar, por meio do fazer musical o seu desenvolvimento global. 

Sekeff et al. (2002, p. 26) elenca de forma sistemática os aspectos 

estimulados pela musicalização como “aspectos cognitivos, perceptivos, 

psicoemocionais, corporais, sociais e de criatividade são trabalhados em vivências e 

experiências musicais, nas quais se pode aprender no fazer musical, e descobrir-se 

sujeito capaz de realizações”. 

Dessa feita, o fato de aprender a tocar um instrumento musical permite ao 

discente muito mais do que produzir sons, permitindo a interação do educando com 

a música e com as atividades musicais, consolidando uma das formas do 

desenvolvimento criativo, ético, estético e cognitivo do ser humano (WAZLAWICK, 

2004). Para isso, existe um processo de ensinar e aprender, no qual as crianças 

podem encontrar na mediação do professor/educador um grande incentivo para a 

construção de seus saberes e fazeres. 

As crianças não nascem prontas como sujeitos criativos, mas aprendem a sê-

lo na riqueza de experiências vividas e no acesso aos conhecimentos já produzidos 

(MAHEIRIE; URNAU, 2007). As atividades e vivências musicais que se pretendem 

na educação e, especialmente, neste projeto, não dizem respeito apenas ao 

exercício e à prática das obras musicais, mas junto disso, intensificam também a 

constituição de funções cognitivas e criativas em um ser humano que possa romper 

pensamentos prefixados, indo em direção e movendo-se “à projeção de 

sentimentos, auxiliando-o no desenvolvimento e no equilíbrio de sua vida afetiva, 

intelectual e social, contribuindo para sua condição de ser pensante” (SEKEFF et al., 

2002, p. 118). 

Apud, Shepherd e Wicke (1997, p. 194) é possível entender a música como 

uma prática constituída social e culturalmente, fruto da diversidade de relações 
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como prática da linguagem e da comunicação e que o corpo é um mediador da 

expressão musical, uma atividade central para as pessoas e para sociedade. 

Kraemer (2000) discute o campo epistemológico da educação musical e suas 

relações com outras áreas do conhecimento, além de revelar as dimensões 

presentes no conhecimento pedagógico musical, quais sejam: filosóficas, 

antropológicas, pedagógicas, sociológicas, históricas, estéticas, psicológicas e 

musicológicas. 

A sistematização da educação musical proposta por Kraemer está 

relacionada com uma concepção do que seja educar musicalmente, fundamentando-

se em dois princípios básicos: o primeiro, é que a prática musical se encontra em 

vários lugares , os espaços onde se aprende e se ensina música são múltiplos e vão 

além das instituições escolares (como mencionado anteriormente); e o segundo, que 

o conhecimento musical é complexo e depende de outras disciplinas das ciências 

humanas, a chamada interdisciplinaridade, essa concepção vem de encontro ao que 

propõe esta pesquisa. 

Essa abordagem busca estabelecer as conexões interdisciplinares entre as 

ciências humanas e a musicologia que transversaliza o conhecimento pedagógico 

musical para outras áreas do conhecimento humano. 

 

A pedagogia da música tem perguntas sensíveis sobre a percepção e sobre 
o conhecimento, sobre julgamentos estéticos, sobre o pensamento, sobre a 
maneira de agir e sentir, sobre o conhecimento do caráter linguístico e 
icônico da música, sobre a experiência corporal e estética, sobre a ética e 
cultura com vistas a abarcar os problemas de apropriação e transmissão da 
música. Entre suas tarefas está a reflexão sobre os problemas de normas e 
valores, assim como sobre os respectivos conceitos musicais utilizados na 
prática (KRAEMER, 2000, p. 53). 

 

Desse modo, a presente pesquisa se justifica como necessária por trazer para 

o meio acadêmico/científico uma importante reflexão metodológica, ao realizar um 

estudo de caso que possibilitou desvelar novas abordagens e formas de utilização 

da musicalização, visando o seu uso na educação sob a ótica de formar 

integralmente o sujeito. 

De acordo com a educadora musical Gainza (1964, p. 101), “o objetivo da 

educação musical é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptivo ao 

fenômeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, resposta de índole musical”. 

Para Penna (2008, p. 31) musicalizar é: 
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[...] desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que o 
indivíduo possa ser sensível à música, aprendê-la, recebendo o material 
sonoro/musical como significativo. Pois nada é significativo no vazio, mas 
apenas quando relacionado e articulado ao quadro das experiências 
acumuladas, quando compatível com os esquemas de percepção 
desenvolvidos. 

 

Como pode-se verificar por intermédio das autoras, a musicalização é uma 

forma de amplo conhecimento, onde o estudante encontrará formas de expressão 

em música. Ambas focam sua atenção na sensibilização para o som, que faz parte 

dos conteúdos musicais. 

Para Bréscia (2003), a musicalização é um processo de construção do 

conhecimento que tem como objetivo despertar o gosto musical, desenvolvendo a 

sensibilidade, o senso rítmico, a criatividade, imaginação, afetividade, concentração 

e consciência corporal, contribuindo para a autodisciplina e respeito ao próximo 

sendo substancial para a formação dos estudantes. 

No que tange à educação do campo, em que se situa a escola sob pesquisa, 

a luta pela permanência e valoração tem sido uma constante, assim como em todo 

cenário educacional brasileiro. Ressalta Caldart et al. (2012, p. 18), que “no: o povo 

tem direito a ser educado onde vive; do: o povo tem direito a uma educação 

pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às 

suas necessidades humanas e sociais”. A partir desse pressuposto a comunidade 

escolar em apreço almeja uma educação que seja “no” e “do” campo. 

Para a emancipação social e política dos sujeitos que vivem ou trabalham no 

campo é a escola a grande — e talvez a única — referência. A formação das 

crianças e jovens nesses espaços é voltada para o desenvolvimento sustentável 

local, regional e nacional, conforme preconizado na Constituição Federal de 1988 e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, em seu 

art. 28: 

 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I – conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural; II – organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996, 
p. 16). 
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É possível considerar a riqueza de saberes que essa população rural produz 

nas suas experiências cotidianas, e se faz necessário discutir e subsidiar a 

construção de uma política de educação do campo que possibilite o respeito à 

diversidade cultural. Inserida nesse universo rico e plural é que se encontra a Escola 

Estadual do Campo de Pio X e os sujeitos nela inseridos. 

Para Arroyo, Caldart e Molina (2004), a educação no campo é um direito 

social5 e a educação na cidade não é superior à do campo. O campo é, acima de 

tudo, um espaço culturalmente rico e diverso. Assim, é importante a superação da 

dicotomia entre o rural e o urbano. 

Os autores conduzem uma reflexão sobre o que seria uma escola do campo 

que trabalha os interesses, a política, a cultura e a economia dos diversos grupos de 

trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de trabalho e de 

organização, na sua dimensão de permanente processo, produzindo valores, 

conhecimentos e tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e econômico 

igualitário. O cenário da educação do campo compreende o campo como um espaço 

de vida e resistência, onde os agricultores lutam pelo acesso à terra e pela 

oportunidade de permanecer nela. 

Nessa luta, se estende a permanência da escola: 

 

A cultura hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo de 
maneira romântica ou de maneira depreciativa, como valores ultrapassados, 
como saberes tradicionais, pré-científicos, pré-modernos. Daí que o modelo 
de educação básica queira impor para o campo currículos da escola urbana, 
saberes e valores urbanos, como se o campo e sua cultura pertencessem a 
um passado a ser esquecido e superado. Como se os valores, a cultura, o 
modo de vida, o homem e mulher do campo fossem uma espécie em 
extinção. Uma experiência humana sem mais sentido, a ser superada pela 
experiência urbano-industrial moderna. Daí que as políticas educacionais, 
os currículos são pensados para a cidade, para a produção industrial 
urbana, e apenas se lembram do campo quando se lembram de situações 
“anormais”, das minorias, e recomendam adaptar as propostas, a escola, os 
currículos, os calendários a essas “anormalidades”. Não reconhecem a 
especificidade do campo [...] (ARROYO, 2004, p. 79-80). 

 

                                                           
5 Os “direitos sociais”, segundo o jurista André Ramos Tavares, são direitos “que exigem do Poder 
Público uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na implementação da igualdade social 
dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos a prestação, ou 
direitos prestacionais” (TAVARES, 2012, p. 837). Ou seja, são direitos que não somente permitem ao 
cidadão fazer alguma coisa, mas sim exigirem a atuação do Estado em lhes fornecer algo, nesse 
caso, a educação no campo. 
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Realizar uma pesquisa exige a compreensão do contexto social e cultural ao 

quais os sujeitos que figuram nesse estudo estão inseridos. Segundo Wachholz 

(2018, p. 24): 

 

Diante dos movimentos sociais e das lutas travadas pelos trabalhadores e 
trabalhadoras do campo por uma educação de qualidade, percebe-se que 
estudos e investigações sobre a educação do campo, constituem-se como 
um grande desafio. A Escola Estadual do Campo de Pio X tem enfrentado 
grandes desafios ao longo dos anos, pois a expropriação acentuada do 
camponês, culminou na diminuição expressiva da população que reside na 
localidade. Aqueles que permanecem com sua família em suas terras 
necessitam travar verdadeiras batalhas se posicionando contra o 
fechamento da escola. Se isto viesse a acontecer seria trágico para todos 
os sujeitos deste contexto. Os profissionais da educação, gestores e 
comunidade em geral tem se unido e lutado pela permanência da escola, 
que hoje é modelo de qualidade no cenário educacional regional. 

 

A partir dessa leitura é possível compreendermos a importância da escola, 

para os filhos dos trabalhadores do campo e moradores da comunidade de São Pio 

X, onde está situada a escola ora pesquisada. 

Por muito tempo a figura do homem do campo esteve ligada a imagem 

estereotipada do Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato: ingênuo, 

simples e sem instrução, que denuncia um ser legado ao abandono pelo Estado. 

Apesar do objetivo positivo do escritor, muitos estudantes fogem dessa descrição do 

caipira, apoiados por suas famílias a buscarem por escolas nos centros urbanos, 

negando assim, por vergonha, suas origens e a escolarização ofertada na zona 

rural. 

Os estudantes envolvidos na pesquisa são oriundos de famílias pobres, filhos 

de moradores locais, agricultores, boias-frias e pequenos produtores rurais que 

encontram na escola pública do campo — que adota a modalidade da jornada 

ampliada através das atividades complementares oferecidas pelo governo do Estado 

do Paraná, no período de contraturno escolar e atualmente oferta o Programa Novo 

Mais Educação — uma oportunidade educativa integral. 

O Programa Novo Mais Educação, de forma antagônica ao seu predecessor, 

o Programa Mais Educação, adota outra metodologia, com menos recursos e 

possibilidades. Embora ainda seja uma possibilidade de ampliação da jornada 

escolar, muitas vezes acaba ceifando a única possibilidade de melhoria da qualidade 

de vida dos estudantes, devido à extinção de alguns preceitos básicos havidos no 

projeto original. 
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Nesse sentido, versando acerca da melhora na qualidade de vida, já se 

pronunciou Arroyo (2012, p. 35): 

 

Nesse histórico da luta dos movimentos sociais, podemos interpretar os 
Programas Mais Educação, Escola de Tempo Integral e Escola Integrada 
como tentativas tardias de respostas públicas, a mais de três décadas de 
pressões vindas das famílias populares, pelo direito a um justo e digno da 
infância-adolescência popular. Esses programas têm como um dos seus 
significados políticos serem tentativas de respostas públicas a esses 
movimentos sociais, por vivências de tempos-espaços mais dignos. 
Esperamos que esses programas virem políticas públicas, de Estado, 
compulsórias para toda a infância-adolescência popular, ainda submetidas a 
condições precárias de sobrevivência, que negam o direito a um viver 
humano. 

 

Para continuar a discussão, é necessário conceituar a própria educação 

integral, que, segundo o Ministério da Educação (MEC), pode ser entendida como: 

 

[...] a opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as 
necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um projeto em 
que crianças, adolescentes e jovens são vistos como cidadãos de direitos 
em todas as suas dimensões. Não se trata apenas de seu desenvolvimento 
intelectual, mas também do físico, do cuidado com sua saúde, além do 
oferecimento de oportunidades para que desfrute e produza arte, conheça e 
valorize sua história e seu patrimônio cultural, tenha uma atitude 
responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os direitos humanos e 
os das crianças e adolescentes, seja um cidadão criativo, empreendedor e 
participante, consciente de suas responsabilidades e direitos, capaz de 
ajudar o país e a humanidade a se tornarem cada vez mais justos e 
solidários, a respeitar as diferenças e a promover a convivência pacífica e 
fraterna entre todos (MEC, 2015, p. 1). 

 

Ao realizarmos uma análise dos documentos oficiais, percebe-se que o MEC, 

enquanto órgão do Governo Federal, que trata dos assuntos relacionados à 

educação e cultura em todo o país, discorre acerca de um projeto educativo 

integrado. Dessa forma, é necessário apontar também, que a educação integral não 

é um conceito plenamente novo, e sim um ideal que tem ganhado força através do 

tempo, conforme elenca Moll (2012, p. 130): 

 

Cada um, em seu tempo, pensou e propôs, a escola como um grande 
espaço de trabalho coletivo, concomitante ao esforço e à produção 
individual. Espaço entretecido pela organização do trabalho pedagógico e 
pela aproximação com a comunidade próxima, para assegurar acesso, 
permanência e aprendizagem, considerando-se os desenhos institucionais e 
curriculares próprios do tempo em que viveram e atuaram na gestão. 
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Diante da perspectiva dos objetivos da educação integral e com a ciência de 

que a necessidade da população por ela tem somente aumentado com o passar do 

tempo, esta pesquisa visa apresentar a musicalização inserida como perspectiva de 

formação integral. 

Nas palavras de Anísio Teixeira, citado por Moll (2012, p. 129): 

 

Dia a dia, toma a nação maior e mais intensa consciência de si mesma, de 
seus problemas, de suas contradições, de suas desigualdades, de seus 
diferentes níveis e modos de viver, de suas distâncias físicas e psicológicas, 
de sua pobreza e de sua riqueza, do seu progresso e do seu atraso, e, 
reunindo todas as suas forças, prepara-se para uma nova integração, em 
um grande esforço de reconstrução e de desenvolvimento. Nesse processo 
de reconstrução, nenhum problema é mais essencial que o da Escola, pois 
por ela é que se efetivará, o novo senso de consciência nacional, e se 
afirmará a possibilidade de se fazer permanente e progressiva a grande 
mobilização do esforço brasileiro. 

 

O desafio da escola que busca a formação integral em jornada ampliada é 

repensar uma educação pautada no aprender a conhecer, aprender a ser, aprender 

a conviver, aprender a fazer e aprender a cuidar. O conhecimento necessariamente 

precisa estar voltado à formação humana, ética, sensitiva, intelectual, artística, 

cênica, musical, esportiva, filosófica, profissional e política. 

Compreendendo o educando como um sujeito de direitos a novos saberes e a 

outros espaços educativos, com oportunidades educacionais igualitárias que 

propiciem o acesso e a permanência de cada um no universo escolar, nesta 

pesquisa é analisado os imperativos legais e conceituais. 

Conforme preceitua Darcy Ribeiro, citado por Moll (2012, p. 131): 

 

A escola de dia completo, vale dizer, a que atende seus alunos das 7 ou 8 
da manhã até às 4 ou 5 da tarde, não é uma invenção do Brizola e nem 
minha nos CIEP’s. Este é o horário das escolas de todo o mundo civilizado. 
Todas essas horas de estudo são absolutamente indispensáveis para fazer 
com que o menino francês aprenda a ler e escrever francês ou o japonês 
em japonês. Oferecer a metade dessa atenção e às vezes menos ainda, a 
uma criança mais carente que a daqueles países, porque afundada na 
pobreza e porque recentemente urbanizada, é condená-la a fracassar na 
escola e depois na vida. 

 

A instituição de ensino escolhida para a realização da pesquisa foi a Escola 

Estadual do Campo Pio X – Ensino Fundamental, que está situada na comunidade 

rural de São Pio X, próximo à Igreja Católica, distante 11 km da sede do município 

de São Jorge D’Oeste, no estado do Paraná, possuindo aproximadamente 50 
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estudantes do ensino fundamental (séries finais), com funcionamento de aulas 

regulares somente no período vespertino. 

O eixo condutor do trabalho no estado do Paraná até o ano de 2019 foram as 

Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação do Campo. Entretanto, para o 

ano de 2020, o estado do Paraná passou a utilizar o Currículo da Rede Estadual 

Paranaense (CREP) como documento norteador. Depois que a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) foi homologada pelo MEC e se tornou obrigatória nos 

currículos brasileiros, o Paraná iniciou a elaboração da versão preliminar de um 

documento orientador dos currículos, chamado “Referencial Curricular do Paraná: 

princípios, direitos e orientações”. Esse procedimento seguiu as orientações do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), no Parecer nº 15/2017 - CNE/CEB, e as 

suas determinações constantes da Resolução nº 02/2017 - CNE/CEB. 

O trabalho de musicalização foi realizado no período de contraturno escolar 

(sem o excluir das aulas de Arte), em conjunto com as demais atividades 

complementares ofertadas pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. 

Os princípios seguidos foram os da formação integral, sendo ofertado, além 

da musicalização, aulas de espanhol (CELEM), aulas especializadas de treinamento 

esportivo (AETs), agroecologia (em que, além de conceitos teóricos, são cultivadas 

frutas e verduras para o próprio consumo da escola), sala de recursos 

multifuncionais (voltada à educação especial). 

Juntamente com os professores das disciplinas, uma pedagoga foi designada 

para realizar o acompanhamento e supervisão das atividades. Além das oficinas, é 

oferecida alimentação na escola, tanto nos horários de lanche, quanto no intervalo 

do almoço. Tal alimentação possui o benefício secundário de fomentar o comércio e 

economia local, na medida em que são adquiridos, pelo estado, em parceria com o 

município, através do programa “agricultura familiar”, contando as refeições com 

ingredientes produzidos pelos agricultores dos arredores. 

A educação, no contexto escolar, enquanto uma atividade social, deve ter 

como função primordial mediar o conhecimento culturalmente adquirido de forma 

empírica e o conhecimento científico. E como principal objetivo o de lapidar em cada 

pessoa os atributos sociais necessários para a convivência harmônica. Isto é, a 

humanização, produzida histórica e coletivamente, desenvolvendo ao máximo as 

potencialidades individuais de cada ser humano. 

Nesse sentido, se pronunciou Saviani (1997, p. 11): 
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Os sujeitos sociais necessitam apropriar-se dos conhecimentos 
historicamente acumulados pela humanidade e por isso a educação formal 
deve tomar como referência para a sua atividade do saber objetivo, 
elaborado e sistematizado, sendo a bagagem de conhecimento cotidiano 
dos educandos o ponto de partida para o processo de educação escolar. 

 

Essa pesquisa apresenta a musicalização na escola do campo como uma 

proposta de educação integral, como um espaço mediador entre as práticas, 

escutas, e conhecimentos musicais, aponta também para a importância da 

educação musical destinada a garantir a formação integral dos indivíduos. 

Assim, “[..] nem todo saber erudito é puramente burguês, dominante, nem a 

cultura popular é puramente popular” (SAVIANI, 1997, p. 94). Assim sendo, nota-se 

que o saber musical, seja como for classificado, a todos pertence, a todos é 

disponível, independentemente de sua origem, contribuindo assim para a superação 

da dicotomia entre “saber popular versus saber erudito”. 

O recorte estudado, nesse eixo de musicalização no ambiente escolar, foi a 

escola do campo, sob os preceitos da educação como formação integral. Essa 

pesquisa, portanto, objetivou realizar uma abordagem sistemática e científica do 

trabalho em pauta, analisando cada uma de suas características de modo a fornecer 

um panorama completo dos trabalhos, de tal maneira que a aplicação dessa 

metodologia, quando pertinente, seja possível de aproveitamento em outros locais. 

O trabalho denominado “Musicalização através da Flauta Doce6”, apresentou 

importantes benefícios, notados de forma empírica. Embora tenha sido reconhecido 

como um esforço frutuoso e louvável na comunidade local, não possuía respaldo 

acadêmico suficiente para permitir a sua implementação em locais com 

características semelhantes; cabendo a esta pesquisa possibilitar esse suporte. 

Ainda, eventuais benesses ou obstáculos enfrentados pelos estudantes 

envolvidos no projeto eram percebidos de forma inexata, por não haver o rigor de 

uma pesquisa científica para dar respaldo e contrabalancear a multiplicidade de 

dados. 

Assim, esse estudo trouxe a luz do rigor científico para um trabalho pré-

existente, revelando suas características, benefícios, desafios e eventuais 

possibilidades de replicação. 
                                                           
6 Atividade extracurricular desenvolvida de forma consistente entre os anos de 2014 a 2017 na Escola 
do Campo de Pio X, no município de São Jorge d’Oeste, que promove a musicalização através da 
flauta doce. 
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Segundo os envolvidos na pesquisa, o projeto serviu para a melhoria na 

concentração, na compreensão lógico-matemática (obtida com os exercícios de 

ritmo e tempo), a assiduidade às aulas e, ainda, o desenvolvimento de habilidades 

comuns às demais áreas da Arte (como a capacidade de intepretação e abstração 

dos processos criativos) foram características significativas. 

No que tange a formação integral, cabe salientar que esta preceitua a 

diversidade de práticas educativas, promoção do desenvolvimento pleno dos 

indivíduos em suas dimensões física, intelectual, emocional e social, tendo o 

educando como centro do processo educativo e a escola do campo como 

articuladora em diferentes matrizes pedagógicas. 

A pesquisa demonstra que os conteúdos fundamentais da disciplina de Arte e 

Musicalização podem ser trabalhados em momentos independentes, porém, 

conectados em essência, possibilitando um momento específico para aplicar a 

musicalização — no caso o contra turno escolar, na modalidade jornada ampliada — 

propiciando dessa forma, benefícios e aprendizados mais intensos e concretos. 

A metodologia apresentada no projeto desenvolvido aborda a musicalização 

como uma perspectiva de educação integral, assim inserindo-a no ambiente escolar 

da educação do campo. Primeiramente, instituída por esta pesquisadora no 

município de São Jorge D’Oeste, no estado do Paraná, em 2013, estendendo-se as 

atividades até hoje, com outros profissionais que deram continuidade a proposta. O 

afastamento da pesquisadora do universo da pesquisa fez-se necessário para 

contemplar a vigilância epistemológica necessária à pesquisa, visando realizá-la 

com postura crítica. 

A cultura local até então era dependente das tradições locais e da mídia de 

massa, como o “sertanejo”, “gauchesco” e às músicas que, de uma forma ou de 

outra, são transmitidas via televisão ou rádio. O acesso à internet é precário, sendo 

a escola o principal meio de acesso à cultura ampliando o escopo do conhecimento 

musical. 

Com a aplicação do projeto “Musicalização através da Flauta Doce”, a 

vivência e a apreciação não somente dos estudantes, mas dos familiares e de toda a 

comunidade local propiciou a ampliação do universo musical, possibilitando às 

famílias conhecer uma nova coletânea musical, obras clássicas do repertório 

europeu que chegam até a “Nona Sinfonia de Beethoven”; trabalhando a melodia do 

quarto movimento da sinfonia, por sua beleza e por ser reconhecida mundialmente,  
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mas não apenas com a mera reprodução das obras, e sim com o completo 

conhecimento de seu conteúdo e contexto. 

Assim, através de um instrumento de baixo custo e de fácil acesso, 

especialmente a flauta doce, o universo cultural da comunidade ampliou-se e o 

interesse dos estudantes e de suas famílias pela escola se renovou, tornando-a um 

ambiente alegre, diminuindo os casos de evasão e baixo rendimento escolar. 

 

1.3 O Estado do Conhecimento acerca da musicalização na escola do campo 

sob uma perspectiva de educação integral 

 

Este subcapítulo é reservado à apresentação dos resultados obtidos por meio 

do levantamento de produções acadêmicas para o Estado do Conhecimento acerca 

da musicalização, da educação integral e da escola do campo. A busca se deu por 

meio do banco de dados disponível no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sobre 

trabalhos já produzidos sobre o tema e que sejam relevantes para o aprimoramento 

da definição do problema e identificação da relevância da pesquisa. 

O recorte temporal utilizado deu-se entre os anos de 2008 e 2018, 

considerando-se que a Lei n° 11.769 (que estabelece a obrigatoriedade do ensino 

de música nas escolas de educação básica) foi sancionada em 2008. Para efetuar 

uma busca mais precisa, foram utilizadas quatro palavras-chave, também 

denominadas de temas geradores, quais sejam, “musicalização”, “educação 

integral”, “aprendizagem” e “educação do campo”. 

Dentre os primeiros resultados, pode-se identificar que, muito embora exista 

um número significativo de trabalhos acadêmicos entre teses e dissertações que 

tratem sobre o tema central, a maioria traz uma abordagem conceitual tratando da 

musicalização preferencialmente em escolas de música, enquanto a presente 

pesquisa busca fomentar a utilização da musicalização através da flauta doce nas 

escolas de educação básica, especialmente aquelas que visam a educação em 

jornada escolar ampliada na escola do campo. 

Dessa forma, a partir dessa análise, ressaltam-se o ineditismo e a relevância 

social da pesquisa, ao passo que busca realizar uma abordagem metodológica 

diferenciada, enquanto base teórica e estudo de campo. 
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Para a classificação e mapeamento das teses e dissertações disponíveis na 

Plataforma, foram adotados alguns procedimentos para a coleta de dados. 

Posteriormente realizou-se uma apresentação dos trabalhos encontrados, bem 

como uma análise interpretativa, apontando dados qualiquantitativos acerca dos 

resultados encontrados no banco de dados. 

Ao iniciar uma pesquisa científica, o pesquisador deve atentar-se para os 

conhecimentos já produzidos e vigentes na área que deseja trabalhar. Dessa forma, 

é imprescindível realizar o estudo das produções já concluídas, elaborando um 

mapa (o Estado do Conhecimento) sobre determinado assunto. Em suma, o Estado 

do Conhecimento consiste na identificação, registro e categorização de escritos de 

uma forma que leve à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma 

determinada área. No presente caso, o enfoque é nas teses e dissertações já 

elaboradas. 

Essa busca, na prática, ocorre por padrão, através dos dados disponíveis na 

Plataforma da CAPES, por meio do Catálogo de Teses e Dissertações. Todos os 

trabalhos disponíveis são, em suma, aceitos pela comunidade científica. Todavia, 

alguns trabalhos mais antigos não estão disponíveis na digitalmente na Plataforma, 

constando apenas o seu título, resumo e informações básicas. Para complementar a 

pesquisa, utilizou-se a ferramenta de busca “Google Acadêmico”. 

Com relação aos dados já disponíveis, além de utilizados como base para 

elaborar um gráfico, também serviram para a construção da pesquisa em si, embora 

somente os mais fundamentais sejam diretamente citados aqui, pois o correto é que 

o pesquisador “não inclua dados individuais, a menos que eles sejam importantes 

para a fundamentação de suas conclusões. Se incluí-los, use-os na discussão. O 

melhor é apresentar os valores de tendência central” (VOLPATO, 2007, p. 5). 

Assim, justifica-se a utilização de gráficos na elaboração do presente texto e a 

citação direta somente dos dados fundamentais. É necessário, ainda, desvelar a 

importância do “novo” na pesquisa, quando se utiliza já uma base teórica 

previamente desenvolvida, conforme explana Lovitts (2007, p. 31): 

 

O novo pode advir de questões, tópicos ou áreas; da aplicação de ideias, 
métodos, approaches ou análises; ou do desenvolvimento ou aplicação de 
teorias, descrições teóricas ou approaches teóricos; ou invenção, 
desenvolvimento ou aplicação de métodos, ou approaches, técnicas 
computacionais ou tecnologias; ou da criação, descoberta ou utilização de 
dados, conjunto de dados, arquivos, informações, fontes ou recursos; ou da 



38 

aplicação de ideias antigas, métodos, approaches ou análises a dados, 
materiais ou fontes; ou do desenvolvimento ou aplicação de análises, 
approaches analíticos, esquemas técnicos, modelos ou procedimentos 
estatísticos; da introdução de ideias, conexões, inferências, insights, 
interpretações, observações, perspectivas; ou da produção de conclusões, 
respostas, descobertas ou provas; ou da combinação ou síntese de coisas 
(experimentos, fatos, conhecimentos, modelo de pesquisa, problemas, 
fontes, tecnologias, construtos teóricos) de outros campos ou disciplinas. 

 

Antes de serem levantados maiores questionamentos acerca da validade 

desta pesquisa, que trata a musicalização com valorização científica (embora não 

possa ser plenamente mesurada) é necessário lembrar que o rigor científico em 

específico não deve ser aplicado às ciências humanas (em especial, à Arte). Mas, a 

pesquisa, ainda assim, merece prosperar e ser realizada com seriedade, em virtude 

de seus diversos elementos positivos elencados de forma empírica, conferindo à 

obra não mera fruição, mas interpretando seus mais diversos significados. 

Nesse sentido, leciona Palmer (1986, p. 46): 

 

É certo que os métodos de “análise científica” podem e devem ser aplicados 
às obras, mas ao proceder deste modo estamos a tratar as obras como 
objetos silenciosos e naturais. Na medida que são objetos, são redutíveis a 
métodos científicos de interpretação; enquanto obras, apelam para modos 
de compreensão mais sutis e compreensíveis. 

 

Assim, através de um estudo e análise sistemática, é possível perceber que o 

real valor de uma obra musical não é a mera fruição por ela despertada, mas sim a 

conexão significante-significado evocada por ela. De tal maneira, resta-se 

comprovada a validade desta pesquisa. 

No que tange à escrita e produção científica centrada no campo da educação, 

Morosini (2015, p. 102) elenca que “a consolidação da produção científica sobre 

Educação é ainda incipiente, identificando-se um crescente esforço dessa área na 

construção de estados de conhecimento”. 

Nesse diapasão, é possível abstrair, ainda, o posicionamento sobre o 

conceito, em si, de Estado do Conhecimento: 

 

No meu entendimento, estado de conhecimento é identificação, registro, 
categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de 
uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando 
periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica 
(MOROSINI, 2015, p. 102). 
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Dessa forma, ao elaborar esta pesquisa, seguindo-se todas as orientações 

construídas na área e com o máximo esmero, foi revelado o Estado do 

Conhecimento do tema pesquisado, tal qual se encontra disposto abaixo. 

Apresenta-se o resultado da pesquisa e em seguida os procedimentos pelos 

quais foi realizada. Tal ação possui uma motivação: ao realizar a leitura de 

produções científicas, por muitas vezes foi necessário percorrer um grande 

montante de informações sobre os procedimentos adotados, para, somente então, 

chegar-se aos dados obtidos. Muitas vezes, tais dados não são proveitosos ao leitor, 

que perdeu seu tempo em uma leitura infrutífera. Por outro lado, o pesquisador que 

encontrar dados condizentes com os que busca, não se importará em continuar, 

logo abaixo, com a leitura dos métodos de coleta. 

Por essa razão, opta-se pela apresentação dos resultados, em primeiro lugar, 

e em seguida a demonstração dos procedimentos de pesquisa necessários para se 

obter tais dados. Parafraseando Edgar Alan Poe, se ganha dos escritores de fábulas 

(como Esopo) ao colocar-se a moral no começo do texto. Nessa situação, portanto, 

se apresentam em primeiro lugar, os dados. 

Foram selecionados 7 trabalhos, sendo destes, 2 teses de doutorado (T.D.), 

com o percentual de 25% de aparição, e 5 dissertações de mestrado (D.M.), com o 

percentual de 75% de aparição, conforme se explana no gráfico abaixo: 

 

 Gráfico 1 – Percentual de trabalhos analisados 

 
 Nota: Gráfico elaborado pela autora (2019) 

 

Todavia, não são existentes apenas estes trabalhos na seara pesquisada. Um 

longo caminho, metódico e exato, foi seguido para filtrar a ampla gama de trabalhos 

existentes, porém, não relevantes para com esta pesquisa por conta do desvio 
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temático. 

Ao todo, foram utilizadas para a seleção individual (por meio da leitura dos 

resumos) 129 produções. A filtragem ocorreu por recorte temporal (foram eliminados 

os trabalhos anteriores à 2008, por conta da mudança legislativa) e demais critérios 

de pesquisa automática, explanados em momento oportuno. 

Os critérios de pesquisa foram escolhidos levando em conta o recorte 

temporal em que a musicalização foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional como obrigatória (a partir do ano de 2008) e a pertinência 

temática (eixo Arte/Música). 

Os descritores da pesquisa, por sua vez, são quatro “musicalização”, 

“educação integral”, “aprendizagem” e “escola do campo”. Acerca destes, a 

explanação individual da quantidade de trabalhos obtida e dos termos de pesquisa 

necessários para atingir tal quantidade se encontra discriminada abaixo. 

1) Musicalização: No campo da Educação Musical, buscou-se o termo 

musicalização, foram encontrados 143 trabalhos, sendo 113 dissertações e 30 

teses. Destes, 48 foram escolhidos (38 dissertações e 10 teses), refinando-se a 

pesquisa nos seguintes termos: ano (2008 a 2018), grande área de conhecimento 

(“Linguística, Letras e Artes”), e área de conhecimento (“Música” e “Artes”). 

2) Educação integral: foram encontrados 957 trabalhos, destes, sendo 

referentes 642 a dissertações e 151 a mestrado profissional (nenhum referente a 

tese). Utilizou-se os seguintes critérios de refinamento: ano (2008 a 2018), grande 

área do conhecimento (“Linguística, Letras e Artes”) e área de conhecimento 

(“Artes”). Após a filtragem restaram apenas 2 trabalhos, ambos selecionados. 

3) Aprendizagem: foram encontrados 60.738 trabalhos, destes sendo 10.998 

teses, 38.050 dissertações e 9.584 dissertações de mestrado profissional. Destes, 

foi escolhido apenas uma dissertação. O refinamento se deu da seguinte forma: ano 

(2008 a 2018), grande área de conhecimento (“Linguística, Letras e Artes”) e área de 

conhecimento (“Artes” e “Música”), e, mais, nesse caso em específico, a área de 

concentração (“Artes Visuais/Música”). 

4) Educação do campo: foram encontrados 1.469 trabalhos, sendo 307 teses, 

999 dissertações, 156 dissertações de mestrado profissional e 7 de ensino 

profissionalizante. Destes, foram selecionados 2 trabalhos, ambos, dissertações de 

mestrado. Os critérios utilizados para a pesquisa refinada foram: ano (2008 a 2018), 
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grande área do conhecimento (“Linguística, Letras e Artes”) e área de conhecimento 

(“Artes” e “Música”). 

No gráfico abaixo, demonstra-se o percentual de cada termo pesquisado, 

levando-se em conta a pesquisa refinada, não a pesquisa bruta, com as devidas 

porcentagens. 

 

Gráfico 2 – Estado do Conhecimento 

 
Nota: Gráfico elaborado pela autora (2019) 

 

Partindo-se para a análise de cada termo individualmente, no que tange ao 

termo “musicalização”, aponta-se as instituições que contribuíram com dissertações 

de mestrado: Universidade do Estado de Santa Catarina (3); Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (1); Universidade Estadual de Campinas (3); 

Universidade Federal da Bahia (5); Universidade Federal de Goiás (5); Universidade 

Federal de Minas Gerais (3); Universidade Federal de Uberlândia (1); Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (6); Universidade Federal do Paraná (4); 

Universidade Federal do Pará (1); Universidade Federal do Rio de Janeiro (2); e, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1). 

No que tange aos trabalhos de nível de doutorado, ainda na categoria de 

“musicalização”, as instituições elencadas foram: Universidade de São Paulo (2); 

Universidade Estadual de Campinas (3); Universidade Federal da Bahia (2); 

Universidade Federal de Minas Gerais (1); e, Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (2). 

Sobre o tema “educação integral”, as dissertações de mestrado utilizadas 

foram das seguintes instituições: Universidade Estadual de Campinas (1) e 

Universidade Federal de Goiás (1). Não houve teses de doutorado. 
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No eixo “aprendizagem”, novamente ocorreu a exclusividade da utilização de 

dissertações de mestrado como fonte de informações, em virtude de eventuais teses 

de doutorado não atenderem os requisitos da pesquisa. 

A instituição fornecedora de dissertações de mestrado no eixo 

“aprendizagem”, nomeadamente e com a respectiva quantidade de trabalhos 

discriminada, foi a Universidade de Brasília (1). 

Ainda, acerca do item “escola do campo”, as instituições que contribuíram 

com as referidas dissertações de mestrado foram: Universidade do Estado de Santa 

Catarina (1) e Universidade de Brasília (1). 

Passa-se, então, à apresentação dos resumos dos trabalhos selecionados. 

 

1.3.1 Teses e dissertações selecionadas 

 

Embora todos os trabalhos filtrados possuam relação com o tema e ofereçam 

informações valiosas acerca de seus descritores específicos, houve sete trabalhos 

de maior afinidade com a especificidade da pesquisa. 

O primeiro deles foi a tese de Ana Maria de Castro Souza, intitulada 

“Articulações pedagógicas em música na formação integral: um estudo de caso na 

escola de tempo integral na região metropolitana de Belém, estado do Pará”, 

produzida no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da 

Bahia, com a supervisão da professora Alda de Jesus Oliveira. 

A tese, aprovada em 19 de junho de 2015, embasada nos estudos da 

educadora e pesquisadora Jaqueline Moll, versa acerca de um estudo de caso em 

duas escolas em que a musicalização foi implantada na educação em tempo 

integral, em virtude da alteração legislativa ocorrida em 2008, quando a 

musicalização se tornou um integrante obrigatório do currículo escolar. 

Assim, a referida tese, por alinhar-se completamente com o tema em estudo, 

merece especial destaque, como demonstrado no fragmento do resumo: 

 

A pesquisa investigou as articulações pedagógicas que foram 
desenvolvidas no ensino de música, em duas escolas de tempo integral 
(ETI), do nível Fundamental de Ensino do 1º e 2º ciclo, da rede pública de 
Belém do Pará. [...] Foi analisada a inserção de música (Lei 11.769/2008) 
nos documentos nacionais e estaduais, nos conteúdos curriculares e 
Projeto Político e Pedagógico das ETI. Após triangulação dos dados obtidos 
através de registros documentais, das observações em campo e de 
respostas aos questionários e entrevistas, a análise dos dados indica como 
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resultado, que [...] foram encontradas dificuldades para enfrentar esse novo 
modelo de escola proposto pelo sistema educacional [...]. Recomendações 
foram dadas com o objetivo de contribuir para que os programas de música 
possam se tornar mais eficientes nas escolas de tempo integral do contexto 
local (SOUZA, 2015, p. 3). 

 

Em segundo lugar, mas com importância semelhante, figura a dissertação de 

Geisiane Rocha da Silva, com o título “O Projeto Educação Musical para a 

Cidadania (PROEMUCI): sistematização de uma experiência”, produzido na 

Universidade Federal da Bahia, aprovado na data de 09 de outubro de 2017, sob a 

orientação da professora Flavia Maria Chiara Candusso. 

Tal produção foi selecionada em especial por sua pertinência temática, em 

que um projeto de dimensões semelhantes e com condições também assemelhadas 

ao que se pretendia desenvolver. Embora existam diferenças significativas (sem 

desmerecer a aplicabilidade desse trabalho que introduziu — e ainda o faz — a 

música na vida de crianças e adolescentes de idades entre 4 a 17 anos), a flauta 

doce é um dos instrumentos desenvolvidos, embora não seja o único. É buscada a 

interdisciplinaridade, em conjunto com a união escola-comunidade, de forma que se 

alinha aos preceitos da educação integral. 

O projeto foi avaliado do ano de 2013 até 2017, conforme explana a própria 

autora: 

 

O presente trabalho é uma sistematização da experiência da autora como 
educadora musical social dentro do Projeto Educação Musical para a 
Cidadania (PROEMUCI). Este projeto é realizado desde julho de 2013 no 
bairro da Engomadeira em Salvador-Bahia, atendendo a aproximadamente 
80 crianças e adolescentes com idade de 4 a 17 anos. São realizadas 
atividades interdisciplinares, musicais (iniciação musical, teoria musical, 
canto coral, flauta-doce e violão) e atividades com as famílias. Nesta 
sistematização são levados em consideração, o processo de criação, os 
resultados e os desafios para continuidade do PROEMUCI. [...] Os 16 
profissionais e estudantes que participaram e participam do projeto dentre 
os anos de 2013 a 2016 foram entrevistados. O objetivo deste trabalho é 
uma avaliação do processo de construção do PROEMUCI desde a sua 
fundação em 2013 até o início de 2017 [...] (SILVA, 2017, p. 4). 

 

Ainda, no que se refere à musicalização, a dissertação de Viviane de 

Mendonça Faria Costa, intitulada “Potencialidade interpretativa do piano digital 

clavinova7 CVP401: um estudo de caso”, desenvolvida na Universidade Federal de 

Goiás, sob a orientação do professor Carlos Henrique Coutinho Rodrigues Costa, 

                                                           
7 Piano digital, modelo da Yamaha. 
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abrange a musicalização através do piano digital (teclado), conforme indicado pela 

autora: 

 

O piano digital é um instrumento que vem sendo cada vez mais utilizado no 
processo de musicalização, prática do instrumento, e performance. Como 
todo instrumento possui uma técnica peculiar, o piano digital também 
oferece possibilidades na interpretação musical. Dentro do contexto do 
ensino de piano em grupo, investigamos as possibilidades que o piano 
digital clavinova CVP 401, instrumento utilizado no laboratório de piano em 
grupo da UFG, oferece para a interpretação musical. Para isso ensinamos 
três peças de três estilos musicais, clássico, romântico e dança brasileira 
(samba), para alunos de piano em grupo, apresentando ferramentas 
técnicas para distinção de articulação e fraseado referentes a cada estilo 
com o intuito de avaliarmos os resultados sonoros. Discutimos tais 
resultados tendo como fundamentação o conceito de interpretação e estilo 
musical conforme Thurston Dart (2000), Nikolaus Harnoncourt (1998), Muniz 
Sodré (1998) e Carlos Sandroni (2008), o conhecimento técnico sobre o 
mecanismo do piano digital utilizado, a avaliação de quatro pianistas 
renomados e as experiências e conhecimentos da utilização do piano 
acústico e piano digital desta pesquisadora. Como resultado desse trabalho, 
o piano digital clavinova CVP 401 oferece uma potencialidade para 
interpretação de estilos diferenciados, mas com limitações no que concerne 
ao nível do repertório e a reverberação de harmônicos (COSTA, 2013, p. 6). 

 

Assim, é visível que, embora a musicalização enfrente sempre desafios 

(quando não o preço proibitivo, outra condição), as desvantagens sempre são 

superadas pelas vantagens em potencial. 

Ainda, além dos trabalhos já elencados, é digna de menção à dissertação de 

Ruth Sara de Oliveira Moreira, intitulada “A oficina de música na escola de tempo 

integral: um estudo na rede municipal de Goiânia”, com orientação da professora 

Denise Alvares Campos, produzida na Universidade Federal de Goiás, por reunir os 

preceitos da educação em tempo integral e da musicalização à nível de dissertação 

de mestrado e, ainda, em forma de estudo de caso, comprovando a aplicabilidade e 

possibilidade da presente pesquisa que se pretendia desenvolver. 

O trabalho consultado estabelece que a educação em tempo integral, aliada à 

Educação Musical, proporciona aos discentes a sua formação integral, conforme 

consta no corpo do trabalho: 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a prática das oficinas de música 
em duas escolas do município de Goiânia de tempo integral, para 
compreender como a metodologia utilizada contribui para a educação 
musical e integral dos alunos. Para realizar esta análise, escolhemos a 
abordagem qualitativa e coletamos dados por meio da observação das 
aulas de Oficina de Música de duas escolas municipais de tempo integral da 
Rede Municipal de Goiânia. [...] Percebemos que diversos aspectos 
relacionados ao desenvolvimento musical e integral do indivíduo poderiam 
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ser contemplados, ao se adotar a metodologia de oficina como prática de 
educação musical. No entanto, apenas uma pequena parte desses aspectos 
foi, efetivamente, evidenciada no processo pedagógico das escolas nas 
quais se desenvolveu esta pesquisa. Este estudo sugere que a Secretaria 
Municipal de Educação proponha uma discussão sobre a fundamentação e 
a prática das propostas de oficina como metodologia de educação musical e 
que os professores aprofundem o conhecimento que possuem a respeito da 
metodologia, a fim de contribuírem para a educação musical e integral dos 
alunos (MOREIRA, 2013, p. 5). 

 

Assim, com a demonstração de que tal assunto é passível de ser versado e 

estudado em programas de mestrado, juntamente com os resultados do trabalho 

indicando que uma metodologia regrada é fundamental para o sucesso no processo 

educativo, conclui-se que tal pesquisa faz jus a ser aqui incluída. 

Um ponto de destaque que se estabelece nesta pesquisa é que a 

musicalização ocorre não em momento diverso, mas sim dentro do contexto das 

aulas de Artes, sendo um dos conteúdos trabalhados, de forma integrada e coesa 

com o restante da ementa da disciplina e do currículo escolar. 

Nesse viés, coaduna-se com essa metodologia a dissertação de Lígia Karina 

Meneghetti Chiarelli, intitulada “O ensino de música no projeto escola pública 

integrada do estado de Santa Catarina: um estudo multicaso no médio vale do 

Itajaí”, produzida sob a orientação do professor Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo, 

no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

Verificaram-se as formas em que o ensino de música se insere nas escolas 

da rede estadual de ensino. Aqui, fulgura em termos explícitos a valorização da 

educação integral, juntamente com os preceitos do currículo integrado, conforme 

explanado pela autora: 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar de que forma a educação 
musical é desenvolvida em quatro escolas públicas de tempo integral da 
região do Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina. Estas escolas são da rede 
estadual de ensino e fazem parte do projeto Escola Pública Integrada, 
iniciativa que tem por objetivo oferecer mais experiências educativas aos 
alunos por meio da ampliação da jornada escolar. Os objetivos específicos 
desta pesquisa foram: verificar de que forma a educação musical se insere 
como disciplina curricular nestas escolas, identificando quem são os 
profissionais que lecionam música e a estrutura material disponível para as 
aulas; verificar como a prática pedagógica destes professores de música se 
articula com os princípios de educação integral presentes nos documentos 
que orientam a Escola Pública Integrada; e verificar como a educação 
musical se integra às outras disciplinas numa proposta de currículo 
integrado. A pesquisa teve como referencial teórico os conceitos de 
educação integral e currículo integrado apresentados por Rafael Yus [...]. 
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Os resultados revelam que há professores com formação diversificada 
atuando como educadores musicais nas escolas públicas integradas; que 
as práticas desenvolvidas estão pautadas nas experiências e concepções 
particulares destes professores havendo pouca orientação para o 
desenvolvimento de um projeto pedagógico específico para a escola de 
tempo integral; e que as atividades desenvolvidas nas aulas de música 
atendem a objetivos diversificados, nem sempre relacionados ao 
desenvolvimento musical dos alunos. Desta forma, a educação musical 
nesta experiência da Escola Pública Integrada é importante porque oferece 
a música como parte do currículo, mas necessita de maiores 
aprofundamentos em termos pedagógicos e musicais, tornando esta 
experiência ainda mais relevante na formação dos estudantes (CHIARELLI, 
2012, p. 3). 

 

Dessa forma, concluiu a autora que a falta de capacitação profissional dos 

educadores e metodologia regrada e adequada nas aulas é o maior desafio 

enfrentado. Nesse aspecto é perceptível que a capacitação profissional dos 

professores é de vital importância, tanto quanto a própria aquisição dos 

instrumentos. 

Seguindo essa linha, é inexorável explorar a fonte da musicalização em si: o 

educador. A dissertação de Carol Marilyn Coelho, intitulada “Licenciatura em música 

e atuação profissional: um estudo sobre professores de flauta doce”, produzida na 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação da professora Walenia 

Marilia Silva, cobre exatamente esse nicho, desvelando uma pesquisa coesa do 

porquê da falta de capacitação profissional, elencando a falta de estímulos como um 

fator preponderante. 

Diz a autora que: 

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar o processo de formação musical 
e atuação profissional de duas professoras de flauta doce. A partir de uma 
abordagem qualitativa a metodologia adotada foi o estudo multicaso, 
buscando identificar quais as perspectivas das participantes em relação ao 
seu futuro profissional. Os dados foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas, e analisados por meio da análise de conteúdo. Tal 
procedimento compreendeu a categorização e interpretação dos dados em 
diálogo com o referencial teórico, que aborda o processo de constituição da 
profissão docente; a escolha de uma formação profissional em música; bem 
como as expectativas para a inserção no mercado de trabalho, dentre 
outros. Os resultados da pesquisa demonstraram que o principal espaço de 
atuação profissional ocupado pelas participantes foi o espaço dos projetos 
sócio-culturais; e o espaço menos referenciado foi a escola de educação 
básica, evidenciando: 1º. A dificuldade das escolas, públicas e privadas, de 
incluírem as aulas de música em seus currículos; 2º. A ausência de 
concursos públicos específicos para professores de música; 3º. A falta de 
atratividade para atuar neste contexto, ora por questões estruturais, ora por 
incompatibilidade do perfil profissional. Com os resultados, espera-se 
suscitar discussões que considerem a atuação profissional do professor de 
flauta doce (COELHO, 2016, p. 4). 
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Com as informações obtidas nessa última dissertação, observa-se a razão 

sociocultural real que resulta no sintoma de professores não qualificados e aulas 

pouco exitosas. Soluções para esse tema hão de ser, futuramente, desenvolvidas. 

Todavia, é necessário, também, compreender o lado do educador em tal 

situação. Felizmente, um estudo sobre tal situação já foi realizado, na dissertação de 

Meryelle Nogueira Maciente, orientada pelo professor Marcos Brando Lacerda, na 

Universidade de São Paulo, com o título “Aspectos da prática do violoncelo na visão 

de instrumentistas - educadores”. 

Embora o trabalho seja focado na prática do violoncelo, faz-se importante por 

incluir a visão do docente, conforme destacado pela autora: 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar hipóteses de destacados 
violoncelistas e professores de violoncelo sobre o processo de 
aprendizagem e o ensino da técnica e da interpretação do instrumento, com 
a finalidade de proporcionar importantes reflexões sobre o assunto, meios 
de pesquisa no instrumento, além de ser uma iniciativa de pesquisa sobre e 
para o meio violoncelístico brasileiro. Fundamentalmente, este trabalho 
consiste na apreciação da literatura especifica sobre o instrumento, 
produzida, na maioria das vezes, por mestres consagrados. Isso foi 
complementado por entrevistas e por ideias transmitidas oralmente, por 
meio de aulas de violoncelo (talvez o mais importante por meio de 
transmissão de conhecimentos musicais), além da experiência pessoal 
desta autora, em sua pratica docente. Resultou desta pesquisa uma grande 
quantidade de dados, divergentes e convergentes, sobre os inúmeros 
aspectos do estudo do violoncelo, tais como: maneiras de se pensar o 
estudo, relaxamento, postura, respiração, escolas de técnica de arco, 
vibrato, mão esquerda, construção a interpretação, assim como problemas 
referentes ao ensino e ao estudo do violoncelo no Brasil, bem como ideias 
para possíveis soluções (MACIENTE, 2008, p. 6). 

 

Quanto aos trabalhos aqui desvelados, estes foram utilizados para consultas 

e referências em razão da pertinência temática e congruência com o tema 

pesquisado. Embora os trabalhos aqui destacados estejam todos disponíveis na 

Plataforma Sucupira, os demais trabalhos, que não estavam, foram consultados 

através da ferramenta “Google Acadêmico”. 

Com base na pesquisa efetuada, levando em conta os dados coletados, é 

perceptível que o tema musicalização no âmbito do campo da Educação Musical 

emerge com fundamento e comprometimento com as políticas públicas e com a 

educação integral e é bastante discorrido e fundamentado. A flauta doce emerge na 

musicalização, como uma alternativa de iniciação ao instrumento, por ser um 
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instrumento barato e por facilitar o trabalho do educador musical que se propõe 

ensinar em um ambiente de educação formal.  

A utilização da musicalização como um elemento na perspectiva da educação 

integral na Escola do Campo e enquanto proposta de formação integral é um tema 

que ainda pode ser muito explorado, que carece ainda ser muito estudado.  

Nesta pesquisa, busca-se aprofundar uma perspectiva diferenciada sobre a 

musicalização, alinhada a educação integral e a educação do campo, colocando-as 

de forma multidimensional na prática educacional, como propulsora do processo de 

ensino e aprendizagem, com reflexo nas demais disciplinas da base nacional 

comum. 

 

  



49 

2 CAMINHOS E DESCAMINHOS: ALGUMAS PISTAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

A reflexão ora apresentada traz uma breve trajetória da educação no Brasil, 

desde o Período Colonial até a Contemporaneidade, aponta algumas pistas da 

educação integral e os caminhos e descaminhos percorridos nesta trajetória. O 

objetivo deste capítulo é proporcionar uma leitura reflexiva acerca dos diversos 

períodos da história do ensino, atrelada aos caminhos da formação integral, 

fortemente influenciados no Brasil pelos ideais do educador Anísio Teixeira, que 

defendia uma escola para todos, destinada a oferecer educação integral em tempo 

integral aos estudantes. 

Nas palavras de Anísio, 

 

não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com os 
curtos períodos letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos 
restituir-lhe o dia integral, enriquecer-lhe o programa com atividades 
práticas, dar-lhe amplas oportunidades de formação de hábitos de vida real. 
Ler, escrever, contar e desenhar serão por certo técnicas a ser ensinadas, 
mas como técnicas sociais, no seu contexto real, como habilidades, sem as 
quais não se pode hoje viver. O programa da escola será a própria vida da 
comunidade, com o seu trabalho, as suas tradições, as suas características, 
devidamente selecionadas e harmonizadas (TEIXEIRA, 1976, p. 435). 

 

No que tange ao campo das políticas públicas, este estudo apresenta ações e 

intenções dos governos através das legislações educacionais, do ponto de vista 

histórico, com maior ênfase e discussão a partir da década de 1930, quando o 

educador Anísio Teixeira e outros signatários do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova difundiram a ideia de uma educação integral. 

 

2.1 A educação básica no Brasil: elementos da longa jornada para sua 

universalização e qualificação 

 

O início da história da educação básica no Brasil, mais propriamente do 

ensino enquanto processo de transmissão de conhecimentos, está intimamente 

ligado à Companhia de Jesus, ordem missionária católica que inicialmente no 

período de exploração do território brasileiro, a chamada Educação Jesuítica, veio 

ao país difundir a crença cristã, buscando catequisar os nativos dessa terra. 

Aranha (2015, p. 163), explana que: 
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Desde o século XVI e durante o século XVII, o modelo de catequese dos 
índios alterava-se com o confinamento dos indígenas nas reduções ou 
missões, povoamentos com organização bem complexa, que incluía 
conversão religiosa, educação e trabalho. As que mais se destacaram foram 
as missões da Amazônia e, ao sul, as da região do Rio da Prata. 

 

Além da missão cristã, as atividades educativas dos padres jesuítas foram 

substanciais e eles podem ser considerados os responsáveis pela implementação 

da educação formal na sociedade brasileira. No entanto, não podemos afirmar que 

foram os jesuítas os primeiros a efetuarem processos educativos no país, pois até 

mesmo antes da chegada dos portugueses já existia uma população ameríndia que 

possuía suas próprias ações educativas, portanto, um tipo de educação. 

No que tange especificamente ao porquê de os jesuítas serem permitidos 

pela Coroa a realizarem tal trabalho, explana Raymundo (1998, p. 43): 

 

A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de 
Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois 
pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 
integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo 
pela força da unidade lei-rei-fé. 

 

Dom João III, conhecido pela alcunha de “O Piedoso”, foi o responsável pelas 

negociações. A primeira missão jesuítica no Brasil foi iniciada em 1549, e em 1759 é 

chego ao fim esse período, com a expulsão dos jesuítas. 

A educação antes fornecida pelos jesuítas foi substituída por uma educação 

laica, através do ensino público das Aulas Régias, tendo os conteúdos baseados 

nas Cartas Régias. A instituição de um ensino público oficial no Brasil ocorreu no 

ano de 1772. Influenciado pelos ideais iluministas, Pombal tinha convicção de que 

era preciso modificar a educação no país e isso aconteceu com a reforma 

pombalina. Após a instauração dessas mudanças, o Brasil dá seus primeiros passos 

na criação de um ensino público. 

Durante o período colonial, a educação no Brasil estava em seu estágio 

inicial, negros e mulheres não possuíam qualquer direito, e homens brancos que 

desejassem e pudessem arcar com uma educação de maior qualidade estudavam 

em colégios religiosos ou fora do país. 

Todavia, com a vinda da família real para o Brasil, ocorre um dos momentos 

mais importantes para a educação dessa época. Dom João VI providenciou a 

abertura de cursos de medicina, academias militares, de um museu e uma Biblioteca 
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Real, bem como de uma imprensa, tendo como objetivo central formar 

academicamente os filhos da nobreza portuguesa e a aristocracia brasileira. 

Vale ressaltar que durante quatro séculos os processos educativos foram 

profundamente excludentes, não havendo nenhuma intenção de abranger a 

população em geral, situação que permanece praticamente inalterada até os anos 

50 — mesmo com a República, posto que as características de exclusão via 

reprovação e evasão estão vivas até hoje. 

No Brasil Imperial, foi determinada a gratuidade do ensino pela corte 

portuguesa. Contudo, não representou grandes investimentos em construção de 

escolas ou contratação de professores, prejudicando assim as classes populares. Já 

os filhos das famílias ricas tinham acesso facilitado às escolas e universidades em 

Portugal. No ano de 1827, foi sancionada a primeira Lei brasileira: “Em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que 

forem necessárias”. 

Essa Lei foi uma forma de regularizar a educação no Brasil, conforme consta 

no texto original, na Lei de 15 de outubro de 1827: 

 

Art 1º Em todas as cidades, villas e logares mais populosos, haverão as 
escolas de primeiras letras que forem necessarias. [...] Art 6º Os 
Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de arithmetica, 
pratica de quebrados, decimaes e proporções, as nações mais geraes de 
geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e os principios de moral 
chritã e da doutrina da religião catholica e apostolica romana, 
proporcionandos á comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras 
a Cosntituição do Imperio e a Historia do Brazil. [...] Art 11º Haverão escolas 
de meninas nas cidades e villas mais populosas, em que os Presidentes em 
Conselho, julgarem necessario este estabelecimento. [...] Art 12º As 
mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de 
geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas quatro 
operações, ensinarão tambem as prendas que servem á economia 
domestica; e serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquellas 
mulheres, que sendo brazileiras e de reconhecida honestidade, se 
mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos na fórma do art. 7º. 
[...] Art 13º As mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações 
concedidas aos Mestres. [...] Art 15º Estas escolas serão regidas pelos 
estatutos actuaes no que se não oppozerem á presente lei; os catigos serão 
os praticados pelo methodo de Lencastre (BRASIL, 1827, p. 1). 

 

Desvelando a presente Lei, observa-se o panorama da educação no Brasil 

Império. Com o recorte dos artigos selecionados, destacam-se os pontos 

considerados pela pesquisadora como os mais dignos de nota, sejam por suas 

características positivas quanto por seus elementos excludentes e retrógrados que 

até hoje repercutem. 
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No que tange ao artigo primeiro, determina a criação de escolas nas cidades 

e vilas, o que em um primeiro momento pode parecer benéfico, mas há de se 

considerar que essa foi uma medida já tardia, pois após a expulsão dos jesuítas a 

educação no Brasil permaneceu em um estado de negligência por um largo período. 

O artigo sexto determina os conteúdos a serem estudados, no caso, 

matemática, gramática e a religião oficial do Brasil na época. Todavia, é necessário 

destacar que o mesmo artigo destaca como importante “a compreensão dos 

meninos”, demonstrando aqui, já, o primeiro elemento documentado da exclusão. 

Isto se torna mais perceptível no artigo décimo primeiro, onde se estabelece 

que se criarão “colégios para meninas”, mas somente onde “o conselho deliberar 

necessário”. O artigo décimo segundo demonstra de forma ampla essa segregação, 

pois os conteúdos ensinados às meninas são incompletos quando comparados aos 

dos meninos, e mais voltados à economia doméstica. 

Por outro lado, o artigo décimo terceiro equipara os vencimentos de mestras e 

mestres, ao menos do ponto de vista legal. Percebe-se o papel secundário da 

mulher no cenário educacional, tanto como docente quanto discente, perpetrando 

exclusões e paradigmas que se alastram até hoje nas demais áreas. Entretanto, na 

docência, contrariando a arcaica concepção da formação pregada pelo Império, 

voltada essencialmente para os homens, hoje a educação apresenta um número 

muito maior de educadoras. 

Por fim, o artigo décimo quinto estabelece um pequeno avanço, com a 

introdução do método Lancaster ou Ensino Mútuo. Tal método, apesar de se basear 

na memorização e na quietude da classe, dispensando a criatividade do discente, ao 

menos, procurava mais as recompensas como forma de estímulo, em vez da 

aplicação de castigos (muitas vezes, físicos), todavia, não os exclui da prática 

educativa. Os melhores estudantes da turma eram os “decuriões” e os demais seus 

discípulos, isto é, os “mais adiantados” que ensinavam os demais. O impacto exigido 

por essa técnica didática foi enorme durante o século XIX enquanto esteve 

associada à bandeira de universalização dos serviços escolares. 

Segundo Alves (2001, p. 108): 

 

Do ponto de vista prático, porém o ensino mútuo foi difundido na Inglaterra, 
a partir das experiências pioneiras de Joseph Lancaster e Adrew Bell. Por 
meio delas desenvolveram e sistematizaram a técnica na passagem do 
século XVIII para o século XIX. Mas como Lancaster era quaker e Bell 
pastor anglicano, as igrejas correspondentes se envolveram e passaram a 
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disputar, não a hegemonia de uma proposta pedagógica sobre a outra, pois 
ambas assemelhavam-se, mas sim, a hegemonia de diferentes concepções 
da relação entre educação e confessionalidade. 

 

O Ensino Mútuo foi importante para uma época que havia a necessidade de 

estender a escolarização à população, além da escassez de professores, sendo o 

único recurso disponível. 

O Período Republicano, por sua vez, guardava “um timbre aristocrático”, a 

educação era destinada as camadas que frequentavam as escolas. A educação 

popular estava minimizada, a retórica exercia papel mais importante que a 

criatividade. 

De acordo com Romanelli (1986, p. 41): 

 

A Constituição da República de 1891, que institui o sistema federativo de 
governo, consagrou também a descentralização do ensino, ou melhor a 
dualidade de sistemas, já que, pelo seu artigo 35, itens 3º e 4º, ela reservou 
a União o direito de “criar instituições de ensino superior e secundário nos 
Estados” e “prover a instrução secundária no Distrito Federal” o que 
consequentemente delegava aos Estados competência para prover e 
legislar sobre educação primária. 

 

Na República Velha, a educação foi reformulada para se adequar ao novo 

regime, seguindo os princípios de centralização e autoritarismo. Ao todo, foram cinco 

reformas: Reforma Benjamim Constant; Reforma Epitácio Pessoa; Reforma 

Rivadávia; Reforma Carlos Maximiliano; e, Reforma João Luiz Alvez, visando 

implementar um currículo unificado para o país. 

Segundo Romanelli (1986), “todas essas reformas, porém, não passaram de 

tentativas frustradas e, mesmo quando aplicadas, representavam o pensamento 

isolado e desordenado dos comandos políticos”. 

A maior modificação, contudo, ocorreu nas décadas de 1920 e 1930, período 

que se desenvolveu o escolanovismo, de ideais democráticos. O escolanovismo, 

tratou-se de uma forma libertária de pensamentos, em que Lourenço Filho definiu 

seus preceitos: 

 

[...] os alunos são levados a aprender observando, pesquisando, 
perguntando, trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações 
problemáticas apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de 
objetos e ações práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais 
ou simbólicos (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 151). 
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Ainda assim, não terminam aí as manifestações do período, a Segunda 

República foi marcada pela Revolução de 1930, que foi o marco para a entrada no 

Brasil do modelo capitalista de produção. 

 

2.2 O Manifesto dos Pioneiros de 1932 

 

O ano de 1932 foi um marco para a construção da identidade pública e 

democrática da educação brasileira, pois foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, definindo como preceitos da educação (que representaram uma 

mudança profunda na escola) no ensino público a laicidade, gratuidade, 

obrigatoriedade e a coeducação. 

A luta traçada por esses signatários da Educação Nova no Manifesto dos 

Pioneiros de 1932 foi, sem sombra de dúvidas, um ato de revolta destes militantes e 

pensadores da educação daquele período, contra um modelo de ensino 

discriminatório e seletivo. Esse manifesto foi assinado por 26 homens e mulheres 

que desejavam uma sociedade mais democrática, tendo na figura de Anísio Teixeira 

um dos signatários que pregava a necessidade de uma escola com igualdade de 

direitos, com a concepção de que educar não é um ato solitário, sendo um processo 

de defesa dos interesses comuns. 

No Manifesto dos Pioneiros, surge, pela primeira vez, menções acerca da 

educação integral, que aparece três vezes no decorrer do texto com a ideia de a 

educação como um “direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral”. 

Anísio Teixeira trouxe para o Brasil as ideias de educação pública do filósofo 

e pedagogo americano, John Dewey (1859-1952), de quem foi aluno. Dewey era um 

ferrenho defensor do direito de todas as classes sociais à educação e definia a 

aprendizagem como um processo ativo, criador da expressão “escola ativa” para 

definir o ensino baseado nas experiências práticas. 

Segundo Aranha (2015, p. 261): 

 

Para Dewey, o conhecimento é uma atividade dirigida que não tem um fim 
em si mesmo, mas está voltado para a experiência. As ideias são hipóteses 
de ação e, como tal, são verdadeiras à medida que funcionam como 
orientadoras da ação. Portanto, têm valor instrumental para resolver os 
problemas colocados pela experiência humana. 
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Foi então entre as décadas de 20 e 30 que no Brasil se levantou a bandeira 

da educação integral, opondo-se à filosofia idealista e ao conhecimento 

contemplativo. Isso se deu a partir do contato com o pragmatismo americano: 

 

É em verdade tão óbvia a necessidade de ensinar a aprender para a 
continuidade da existência social, que há de parecer estarmos a repisar 
desnecessariamente um lugar comum. Justificamo-nos, porém, com a 
circunstância de que, com essa insistência, nos libertaremos de uma noção 
imprópria, escolástica e formal da Educação (DEWEY, 1959, p. 4). 

 

O modelo de “Escolas Parque” deste período, que foi implantado no Distrito 

Federal e na Bahia, num formato mais moderno de ensino, foi embasado nas teorias 

da Escola Nova. A Escola Nova é uma nomenclatura (dentre diversas outras) dada 

aos manifestos e movimentos pela renovação da educação, ocorrendo na Europa e 

nas Américas, incluindo o Brasil, na primeira metade do século XX. O grande nome 

do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey, sendo que para 

Dewey a educação, era uma necessidade social. 

 

2.3 A destruição da democracia 

 

O Estado Novo foi implementado em 1937 e as várias conquistas advindas do 

Manifesto dos Pioneiros de 1932 sofreram uma inflexão. O ensino superior e o 

trabalho intelectual passam por um direcionamento para as classes mais 

favorecidas, na medida em que o ensino profissional e técnico se volta para as 

classes mais desfavorecidas. 

Outorgada em 1937, a Constituição enfatizava o ensino pré-vocacional e 

profissional, deixando explícita a orientação político-educacional para o mundo 

capitalista. Fascismo e ideologias de dominação, superioridade racial e conquista de 

territórios estavam na pauta do momento. 

No ano de 1942 foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino Industrial e a Lei 

Orgânica do Ensino Secundário. Também foi instituído o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), que atua até hoje. 

Segundo o Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942, art. 1º: 

 

Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino 
industrial, que é o ramo de ensino, de grau secundário, destinado à 
preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades 
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artesanais, e ainda dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e 
da pesca (BRASIL, 1942, p. 1). 

 

Nesse recorte histórico, houve o advento do Estado Novo e do totalitarismo, 

com um retrocesso no campo da educação, que esteve oprimida. As ações tomadas 

golpeavam diretamente as instituições democráticas. 

Em 1943, houve o decreto da Lei Orgânica do Ensino Comercial, assinada 

pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, com fins de regulamentação da 

estrutura dos cursos de formação do ensino comercial. 

Segundo Aranha (2015, p. 308), “A população de baixa renda, desejosa de se 

profissionalizar, encontrou nesses cursos boas condições de estudo, mesmo porque 

os alunos eram pagos para aprender. Daí o sucesso do empreendimento particular 

paralelo”. Cabe ressaltar que o SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), são instituições que continuam atuantes e no Estado do 

Paraná, mais especificamente na região sob pesquisa. 

Em 1946, com o fim da 2ª Guerra e a queda da ditadura Vargas, a eleição de 

Eurico Gaspar Dutra e a elaboração de uma nova Constituição Federal, o país 

tentava reorganizar-se. Para tanto, a Constituição previa a elaboração de uma lei 

que norteasse a educação nacional. Em 1946, foi promulgada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. Período de grandes transformações, que revelou 

facetas e tensões não só da educação nacional, mas do Brasil como um todo. 

Os artífices do Manifesto da Escola Nova, de 1932, predominavam na 

comissão de elaboração do anteprojeto. Lourenço Filho era o presidente; Almeida 

Júnior o encarregado da subcomissão do ensino primário; Fernando de Azevedo 

presidia a subcomissão do ensino médio e Anísio Teixeira, “também convidado, não 

pôde integrar a Comissão, mas colaborou com sugestões”, ano também que Anísio 

Teixeira volta a ser Secretário da Educação da Bahia. 

Foi também a vez da Lei Orgânica do Ensino Primário e do Ensino Normal, 

além da Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Encerrando o ano de 1946, realizou-se 

acordo financeiro com o Banco Mundial para a implementação da Escola Técnica de 

Curitiba. Ingressando já na seara do Período Populista, através da Constituição de 

1946, a educação atingiu novas conquistas, como o reconhecimento constitucional 

da gratuidade do Ensino Primário. 

Dois anos depois, iniciou-se a discussão para a elaboração de uma Lei de 

Diretrizes Básicas, a qual foi aprovada em 1961. Ainda, de acordo com Aranha 
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(2015, p. 309), “de 1945 a 1964, o país retornou ao estado de direito, com governos 

eleitos pelo povo e marcados pela esperança de um progresso”. 

Em todo o processo de discussão acerca da LDB de 1961, Anísio Teixeira 

teve posição ativa e no Plano Nacional de Educação (PNE) dela decorrente foi o 

relator, apresentando parecer sobre as bases em que este deveria ser alicerçado e 

elaborando sugestões para que as instâncias federal, estadual e municipal 

garantissem aos serviços educacionais uma unidade, conforme ele mesmo explana 

em sua obra “Educação no Brasil”: 

 

As diretrizes da educação seriam o desenvolvimento do que já se acha 
contido na Constituição e as bases importariam na fixação das 
competências e poderes educacionais da União, dos Estados e dos 
Municípios, dos órgãos pelos quais esses poderes se exerceriam e dos 
recursos a serem aplicados no desenvolvimento dos serviços públicos de 
educação (TEIXEIRA, 1976, p. 217). 

 

Assim, a visão de Anísio preconizou a criação de novos dispositivos legais, 

em especial a criação de uma Lei Federal delegando as responsabilidades da 

educação para órgãos locais, em seus mais diferentes níveis: 

 

A minha sugestão, por isto mesmo, seria a de uma lei federal que fixasse as 
condições pelas quais a União e os Estados delegassem a função de 
administrar as escolas, no nível primário, a órgãos locais, na órbita 
municipal, e às próprias escolas, no nível secundário e superior, mediante 
um sistema de financiamento triplo — da União, dos Estados e dos 
Municípios — graças ao qual se garantiria à união e aos estados esse 
controle dos sistemas escolares, sem, entretanto, chegar a impedir a 
experimentação, o crescimento e a liberdade (TEIXEIRA, 1976, p. 217). 

 

Dessa forma, a proposta de Anísio Teixeira não veta as possibilidades de 

flexibilização da educação, mas somente a estrutura de uma forma mais eficiente, 

sem tal estrutura ser, contudo, rígida. 

 

2.4 O Manifesto dos Educadores de 1959: mais uma vez convocados 

 

Em 1959 é publicado um segundo Manifesto dos Educadores, “mais uma vez 

convocados”. Sem perder a linha do primeiro Manifesto (1932), foi assinado por 

Fernando Azevedo e mais 189 pessoas (educadores, intelectuais e estudantes), 

entre os quais, Anísio Teixeira; Florestan Fernandes; Caio Prado Junior; Sérgio 

Buarque de Holanda; Fernando Henrique Cardoso; Darcy Ribeiro; Álvaro Vieira 
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Pinto; entre outros, e em 20 de dezembro de 1961, o projeto apresentado pelo grupo 

se transforma em Lei pelo então Presidente, João Goulart. 

Tal Manifesto foi pautado na necessidade de se reiterar e ampliar as 

mudanças propostas no Manifesto de 32, conforme elucidado nas palavras de 

Azevedo (1932, p. 1): 

 

Se nem todo o momento será julgado oportuno para dizer a verdade, 
sobretudo se amarga e dura, não se poderá esperar ocasião para 
restabelecê-la, que é dever de todos, quando desfigurada, proclamá-la sem 
rebuços e meias palavras. Mas também sem veemência e brutalidade, que 
dêsses recursos homens de espírito não seriam capazes de utilizar-se nem 
necessitam as verdades para serem sentidos ou restauradas na plenitude 
de sua fôrça. É, pois, num estado de espírito, limpo de paixões e de 
interêsses, que lançamos êsse novo Manifesto ao povo e ao govêrno8. 

 

O Manifesto de 1959 resgatou o ideário liberal de 1932, o “mais uma vez 

convocados” se posicionava contra o discurso da Igreja Católica sobre a chamada 

“liberdade de ensino” que defendia recebimento de recurso público para a rede 

privada. O Manifesto de 1959 segue reafirmando a educação brasileira como um 

bem público e dever do Estado, reaparecendo a proposta dos pioneiros a educação 

nova, de uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita. 

Cabe salientar ainda, que nos idos de 1950 a 1960, a Pedagogia Libertadora 

de Paulo Freire incitou anseios de liberdade através da justiça e da luta do povo 

oprimido por melhores condições de vida, entendendo que a educação estava fora 

do alcance de grande parte do povo brasileiro. Quanto à Pedagogia do Oprimido, 

encontra-se as palavras de Aranha (2015, p. 337): 

 

Paulo Freire parte do princípio de que vivemos em uma sociedade dividida 
em classes, na qual os privilégios de uns impedem a maioria de usufruir os 
bens produzidos. Se a vocação humana de se realizar só se concretiza pelo 
acesso aos bens culturais, ela é “negada na injustiça, na exploração, na 
opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio de 
liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua 
humanidade roubada”. 

 

A Pedagogia Libertadora de Paulo Freire denominava a educação 

convencional como “educação bancária”, estruturada na ideologia de educação 

através da pressão, com um ensino autoritário e profissionalizante que tornava o 

educando um depósito de dogmas políticos e educacionais. 

                                                           
8 Manteve-se a grafia da época. 
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Freire definiu a educação bancária como uma suposta “doação de saber”: 

 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão — a absolutização 
da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE,1987, p. 67). 

 

O educador propunha uma educação que desenvolvesse a criticidade dos 

estudantes e condenava o tradicionalismo da educação brasileira, que denominava 

como educação bancária (aquela em que o professor deposita conhecimento no 

aluno). 

O primeiro Plano Nacional de Educação, previa a ideia de ampliação da 

jornada escolar, contemplando um diagnóstico da educação no país apresentando 

princípios, diretrizes, metas, prioridades e estratégias para o enfrentamento dos 

problemas educacionais. O primeiro Plano Nacional de Educação foi elaborado pelo 

Conselho Federal de Educação somente em 1962, como cumprimento do 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases, de 1961. 

 

2.5 O golpe de 1964: um retrocesso na educação 

 

Os anos de 1964 a 1985 foram demarcados por intensas restrições à 

sociedade, um período sombrio que deu início à Ditadura Militar, que ocorreu com 

rigorosa imposição de leis, demonstrando autoritarismo com poder centralizador que 

se voltou à reestruturação da educação formal em educação tecnicista. A data de 31 

de março de 1964 é histórica, e no Brasil ficou marcada pelo golpe militar que 

resultou no afastamento do Presidente João Goulart. O poder foi assumido pelo 

Marechal Castelo Branco. Esse golpe aborta as prósperas iniciativas da educação 

brasileira, sob o pretexto de que estas eram subversivas. 

Com a entrada do Regime Militar, houve o encerramento compulsório de 

diversas organizações estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), 

sob a alegação de serem contrárias aos interesses do Estado. Surge a 

obrigatoriedade do ensino da disciplina de Educação Moral e Cívica e de 

Organização Social e Política Brasileira, respectivamente, no ensino primário e 

secundário. 
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Foi criado, em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

visando o letramento da população. A criação do MOBRAL ocorreu em substituição 

ao método de alfabetização de adultos preconizado pelo educador Paulo Freire, o 

qual foi banido do país. 

Para Aranha (2015, p. 315): 

 

Com o pretexto de averiguar atividades subversivas, instalou-se o 
terrorismo nas universidades. Processos sumários e arbitrários demitiam ou 
aposentavam professores. Muitos se exilaram em países latino-americanos, 
na Europa e também nos Estados Unidos. Além desse êxodo, os 
profissionais remanescentes trabalhavam sob o risco de censura e delação, 
o que sem dúvida prejudicou, e muito, a vida cultural e o ensino no Brasil. 

 

Em 1968 houve reformas na LDB, afetando essencialmente o ensino 

universitário, que teve dois princípios norteadores: o controle político das 

universidades públicas brasileiras e a formação de mão de obra para a economia. 

As medidas adotadas incluíam a substituição do sistema de cátedras pelo de 

departamentos, institutos e centros, e a desintegração das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras. 

Em 1971, com uma nova LDB, ocorreu a reforma dos ensinos fundamental e 

médio, durante o governo Médici, com a eliminação de disciplinas e o aglutinamento 

de outras. Privilegiava um caráter utilitário do conhecimento e absolutamente 

tecnicista. 

O artigo 1º da Lei nº 5.692/71 diz que: 

 

O Ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando 
a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de autor realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 
exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971, p. 1). 

 

Com o passar dos anos a Ditadura Militar começou a enfraquecer e percebeu-

se a insatisfação do povo brasileiro em manifestações de oposição ao sistema de 

governo. Portanto, essa reforma educacional, aparentemente técnica, neutra e 

apolítica, na verdade foi totalmente política. 

A educação integral, simbolizada pela Escola Parque de Salvador, bem como 

as demais escolas do Rio de Janeiro, juntamente com os ginásios vocacionais de 

São Paulo, sofreram bastante no período militar. Embora o primeiro PNE, de 1962, 
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tenha vislumbrado a expansão da educação integral, o regime militar ceifou esses 

progressos ao ser instaurado em 1964. 

Após décadas de engessamento educacional, ocasionado por turbulências 

políticas, novos horizontes e novos olhares despontavam, novas ideias e ideais 

democráticos se afirmavam na história da educação brasileira. 

 

2.6 A Constituição de 1988, a LDB de 1996 e a redemocratização do ensino 

 

A educação ganhou merecido destaque na Constituição Brasileira de 1988, a 

qual preconiza a universalização e gratuidade do ensino e a erradicação do 

analfabetismo. 

Diz a Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, que: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (CF, 1988, p. 68). 

 

A Constituição Federal, inaugura uma nova fase para a Educação Brasileira 

com a inserção da educação no rol dos direitos sociais. 

Em 1996 foi aprovada nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Segundo Aranha (2015, p. 324): 

 

Aprovada a Constituição de 1988, restava elaborar a Lei Complementar 
para tratar das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se lembrarmos 
que a LDB anterior levara treze anos para ser aprovada (de 1948 a 1961), 
oferecendo no final um texto já envelhecido, havia motivo de preocupação a 
respeito de sua regulamentação, o que ocorreu em dezembro de 1996, com 
a publicação da Lei 9.396. 

 

Vale lembrar que nessa LDB, em seu art. 26, ocorreu a regulamentação de 

uma base nacional comum para a educação básica. Também merece destaque a 

criação do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental/1996 

(FUNDEF), posteriormente substituído pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação/2007 (FUNDEB), o qual determina aos estados e municípios o 

investimento anual de seus proventos em um percentual mínimo fixado para a 

educação. 
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A educação integral foi valorizada e fomentada na LDB, conforme consta nos 

arts. 34 e 87: 

 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 
ampliado o período de permanência na escola. § 1º São ressalvados os 
casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização 
autorizadas nesta Lei. § 2º O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 
 
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. [...] § 5º Serão conjugados todos os esforços 
objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino 
fundamental para o regime de escolas de tempo integral (LDB, 1996, p. 25 e 
96). 

 

Assim, a LDB demonstrou a valorização dada à educação integral, não 

somente determinando que fosse implementada, mas que todos os entes federativos 

unissem esforços para implementar a medida o mais rápido possível. 

Em 1997 são consolidados, em dez volumes, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (PCNs), do 1º ao 5º ano, apontados como 

referenciais de qualidade para a educação brasileira. 

Em 1998, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

que instituiu o Plano Nacional de Educação que elencou prioridades e diretrizes para 

a educação brasileira. 

Segundo Ghiraldelli (2009, p. 195): 

 

O PNE definiu “as diretrizes para a gestão e financiamento da educação”, 
“as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino”, e as 
“diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais 
profissionais da educação, nos próximos dez anos”. Diante de um PNE de 
tal envergadura, e tendo o governo e a sociedade pouco tempo para 
tentarem “por a casa em ordem” em termos educacionais, não é de se 
estranhar que os últimos anos do século XX e o começo do século XXI, que 
passamos sob o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
tenham sido anos de proliferação de programas governamentais em 
educação. 

 

Cabe aqui ressaltar que um dos pontos relevantes do PNE de 1998, que foi o 

de trazer à tona um importante diagnóstico da educação brasileira. 
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2.7 O último intervalo democrático e o Plano Nacional de Educação de 2014 

 

Pensa-se ser relevante, iniciar este novo tópico com as palavras do grande 

teórico da educação, Dermeval Saviani (2013, p. 143): 

 

Assim, ao nos posicionarmos por uma educação brasileira de excelência, a 
primeira lição que a história nos traz diz respeito ao sentido que atribuímos 
a essa busca da excelência educativa, já que nas diferentes fases esse 
conceito assumiu significados distintos e até mesmo contrapostos entre si. 

 

Tendo como ponto de partida a reflexão acima, acerca das diferentes fases 

vivenciadas pela história da educação brasileira, com profundas transformações, 

sempre em busca da excelência — e a título de conhecimento, é importante informar 

ao leitor que por se tratarem de Leis, Decretos e Resoluções governamentais atuais, 

as informações a seguir foram buscadas na página oficial do Ministério da Educação 

— para a formação da linha do tempo de marcos legais educacionais. 

Inicia-se essa reflexão acerca da educação contemporânea pelo ano de 2000, 

quando são lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), em quatro partes, com o objetivo de cumprir o duplo papel de difundir os 

princípios da reforma curricular e oferecer um documento nacional que pudesse 

servir como parâmetro norteador. 

Nos governos de Collor e Itamar em função de acordos políticos com Brizola 

foram estabelecidos o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(CAIC) e o Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC). Tais instituições possuíam o 

diferencial de atender a comunidade estudantil em tempo integral, oferecendo, além 

da educação, serviços ligados à saúde, esporte, alimentação, cultura e serviço social 

aos seus alunos. 

Pode-se apontar que os projetos CAIC E CIAC tem inspiração em dois 

projetos anteriores, a Escola Parque, em 1950 idealizada por Anísio Teixeira no 

governo Leonel Brizola, e o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), 

implantados por Darcy Ribeiro. 

Ensina Aranha (2015, p. 322) que: 

 

No estado do Rio de Janeiro, na gestão do educador Darcy Ribeiro como 
Secretário de Educação no Governo de Leonel Brizola, foram criados os 
Centros Integrados de Educação Pública (Cieps). Os prédios concebidos 
pelo arquiteto Oscar Niemayer e construídos com blocos pré-fabricados, 
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poderiam acomodar mil crianças em horário integral de dois turnos. Ao lado 
da intenção de ministrar ensino de boa qualidade, espalhadas por todo o 
estado, as escolas ofereciam infraestrutura composta de bibliotecas, 
quadras de esporte, refeitório, vestiário, gabinete médico e odontológico. 

 

No ano de 2007 foi criado o Programa Mais Educação9, elemento importante 

desta pesquisa,  pela Portaria Interministerial nº 17/2007, que não foi uma ação 

isolada, no contexto do desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) e regulamentado pelo Decreto nº 7.083/10, constituindo-se como uma ação 

da construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de 

ensino. 

Esse Programa ampliava a jornada escolar nas escolas públicas para, no 

mínimo, sete horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos: 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 

humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 

comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e 

educação econômica. Os macrocampos foram mudando com o tempo, estes eram 

os dez idealizados no início do Programa. 

Responsável pela criação e implementação do Programa Mais Educação, 

cita-se Moll (2012, p. 133), sobre o Programa: 

 

A identidade do Programa Mais Educação é a sua preocupação em ampliar 
a jornada escolar modificando a rotina da escola [...]. Esse aspecto refere-
se ao esforço para contribuir no redimensionamento da organização seriada 
e rígida dos tempos na vida da escola, contribuição esta reconhecida nos 
conceitos de ciclos de formação que redimensionam os tempos de 
aprendizagem e de cidade educadora, território educativo, comunidade de 
aprendizagem que pautam novas articulações entre os saberes escolares, 
seus agentes (professores e estudantes) e suas possíveis fontes. Esses 
últimos articulam as relações entre cidade, comunidade, escola e os 
diferentes agentes educativos, de modo que a própria cidade se constituía 
como espaço de formação humana. 

 

A definição de um paradigma contemporâneo de educação integral entende 

que o território da educação escolar pode expandir-se para além dos muros da 

escola, alcançando seu entorno e a cidade em suas múltiplas possibilidades 

educativas. É desejável que os conteúdos da LDB dialoguem organicamente com 

                                                           
9 Conforme explana Moll, a agenda de uma possível educação integral compôs esses esforços 
através do Programa Mais Educação, uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação de 
2007, que encaminhou estratégias anunciadas já no primeiro PNE (1962), retomadas 
conceitualmente no PNE (2000-2010) e desenvolvidas nos objetivos e estratégias do PNE (2014) 
(MOLL, 2019). 
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temas estruturantes e contemporâneos para a vida em uma sociedade que se afirma 

como republicana e democrática. 

Os territórios do Programa foram definidos inicialmente para atender, em 

caráter prioritário, as escolas que apresentavam baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

No ano de 2008 foi instituído o Programa Currículo em Movimento, um indutor 

na reflexão em busca de melhoria na qualidade da educação básica por meio do 

desenvolvimento do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e ensino 

médio. 

Em 2010 realizou-se a Conferência Nacional de Educação (CONAE), com a 

presença de especialistas para debater a educação básica. O documento aborda a 

necessidade de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como parte de um 

Plano Nacional de Educação. Também são definidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNs), com o objetivo de orientar o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino e são fixadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, que 

gerou grandes alterações no cenário educacional, por determinar que a criança de 

seis anos fosse matriculada no 1º ano. 

Essa mudança no ensino fundamental pediu uma nova estrutura, 

oportunizando um tempo mais longo para as aprendizagens de alfabetização e 

letramento, e um período maior de convívio escolar, oferecendo para um número 

maior de crianças a oportunidade de ingressar para a escola e desfrutar desse 

ambiente. 

Em 2012, são definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio e em julho, institui-se o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC). 

No ano de 2010 foi proposto pelo Ministério da Educação o PNE, objeto de 

um longo processo de debates com a sociedade brasileira, sendo, finalmente, 

aprovado em 2014. Nele estão dez diretrizes e vinte metas (com inúmeras 

estratégias) com o objetivo de balizar a educação brasileira nos próximos dez anos. 

Das metas previstas pelo PNE, incluem a alfabetização de todas as crianças 

até o fim do terceiro ano do ensino fundamental, a erradicação do analfabetismo de 

brasileiros com 15 anos ou mais, a inclusão de todas as crianças de quatro e cinco 

anos na pré-escola e o acesso à creche para pelo menos metade das crianças de 
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até três anos. Há ainda o estímulo ao ensino profissionalizante de adolescentes e 

adultos e à formação continuada de professores. 

No entanto, nessa reflexão, vamos nos deter especificamente ao tema da 

educação integral que volta ao cenário educacional. Através do PNE, após décadas 

dos Manifestos dos Pioneiros da Educação Nova e dos feitos de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro (baluartes desta pesquisa), o olhar se detém especificamente na meta 

6 e no oferecimento de educação em tempo integral para, no mínimo, 50% das 

escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação 

básica e progressivamente implementar a atuação do professor em uma mesma 

escala. 

Cabe também analisarmos no PNE as estratégias 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8, que 

tratam da construção de arranjos educativos que favoreçam a ampliação do tempo 

escolar em jornada escolar ampliada, apontando parcerias entre escolas e 

instituições educativas; e tratam da articulação da escola com entidades da 

assistência social que atenda aos padrões de qualidade conduzidos pelo MEC, 

expressando o reconhecimento de que os processos empreendidos nas 

organizações sociais, comunitárias e populares também são qualificados. Ainda, 

apontam para as peculiaridades dos locais que vivem as pessoas do campo, 

comunidades indígenas e quilombolas e a consulta prévia a estas comunidades para 

a implementação da educação em tempo integral. 

Essa metodologia consiste em considerar a pluralidade cultural e as 

trajetórias sociais e históricas das comunidades. Ainda, enfatizam o atendimento das 

pessoas com deficiência, transtornos globais e altas habilidades, prevendo a 

garantia de educação em tempo integral, assegurada pelo atendimento 

especializado complementar em salas de recursos multifuncionais da própria escola 

ou em instituições especializadas. 

Todavia, em seu conjunto, a meta 6 e suas estratégias evidenciam a 

educação integral para todos os níveis da educação básica, considerando a 

especificidade das populações atendidas, configurando-se na ampliação e na 

“reinvenção” das possibilidades pedagógicas e curriculares da organização escolar. 

Muito importante salientar que as outras metas do PNE precisam estar 

articuladas com a educação integral para serem atingidas. Portanto, para que o 

processo de universalização da educação integral no Brasil pudesse continuar, 

precedido de políticas de foco. 
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Jaqueline Moll, no artigo “O PNE e a educação integral: desafios da escola de 

tempo completo e formação integral”, de 2014, reflete especialmente sobre a meta 6 

e suas estratégias com relações as outras metas, compreendendo desafios 

históricos para sua consolidação. Situa também relevantes significações dos 

desafios da escola em jornada escolar ampliada fazendo referência às implicações 

da qualidade de formação humana como formação integral, resgatando debates 

sobre as desigualdades sociais: 

 

A história da educação escolar no Brasil é marcada pelas mesmas 
desigualdades que não nos constitui como sociedade. Os degredados pela 
pobreza no campo e na cidade e, também, muitas vezes, por sua condição 
étnico-racial, apenas tardiamente começam a ter acesso ao sistema 
educativo. A inclusão tardia se soma à baixa qualidade das condições 
materiais pedagógicas na permanência e na aprendizagem (MOLL, 2014, p. 
369). 

 

Nesse sentido, a análise desse fragmento propicia uma melhor compreensão 

da importância das metas traçadas no PNE de 2014 para a consolidação dos ideais 

que norteiam a educação integral em sua concepção. 

Ainda em 2014, é realizada a II CONAE, que resultou em um documento 

sobre as propostas e reflexões para a educação brasileira. 

Em 2015, acontece o I Seminário Interinstitucional para elaboração da BNCC, 

que foi um marco importante no processo de elaboração da Base, pois reuniu todos 

os assessores e especialistas envolvidos na elaboração do documento, havendo 

uma mobilização das escolas de todo o Brasil para a sua discussão. 

 

2.8 A ruptura institucional de 2016 e a educação brasileira 

 

Em 2016 há uma ruptura institucional importante, com o afastamento da 

Presidente Dilma Rousseff. Os rumos da educação integral sofreram mudanças 

drásticas, considerando o alinhamento político que permitiu que o Programa Mais 

Educação existisse desde 2007 — os quais sofreram cortes que afetaram 

diretamente crianças e adolescentes em todo o Brasil (inclusive a escola que é 

cenário desta pesquisa). 

É criado, então, o Programa Novo Mais Educação (o qual se diferencia muito 

de seu predecessor, especialmente na essência e nos conceitos, não se 

aproximando dos seus objetivos originais), que se trata de uma estratégia do MEC 
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para melhorar a aprendizagem com foco em língua portuguesa e matemática no 

ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescentes. 

Em 2017 inicia-se o processo de formação e capacitação dos professores e o 

apoio aos sistemas de educação estaduais e municipais para a elaboração e 

adequação dos currículos escolares com a BNCC. 

Em 2018, educadores do país inteiro se debruçaram sobre a Base, com foco 

na parte homologada do documento, correspondente às etapas da educação infantil 

e ensino fundamental, com o objetivo de compreender sua implementação e 

impactos na educação básica brasileira. A partir daí o CNE iniciou um processo de 

audiências públicas para debatê-la e instituiu o Programa de Apoio à Implementação 

da Base Nacional Comum Curricular. 

No mesmo ano de 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro, ocorre drástica 

ruptura, com nenhuma ação voltada a educação integral. A BNCC pouco menciona 

a educação integral, porém, em sua nova redação traz uma seção dedicada ao 

tema. A BNCC afirma que a educação básica deve visar a formação e o 

desenvolvimento humano global, o que implica romper com visões reducionistas que 

confundem “educação integral” com “educação ou escola em tempo integral”. 

Segundo o documento, 

 

no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e 
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao 
novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do 
que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências 
para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais 
disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter 
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de 
uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e 
as diversidades (BNCC, 2018, p. 14). 

 

Nesse contexto, a BNCC afirma seu compromisso com a educação integral e 

a partir dessa leitura, acredita-se que os preceitos da escola integral que 

demonstram, em primeiro lugar, a popularização da educação (no sentido de uma 

escola universal de qualidade que prepare o cidadão para a vida, com integração 

dos conhecimentos em abordagens interdisciplinares e transdisciplinares, idealizada 

pelo grande educador Anísio Teixeira) seja concretizada. 
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Esta pesquisadora, enquanto educadora, espera que tão importante 

documento não mencione essa temática meramente por formalidade e que não 

perca sua essência, mascarando o atual enredo da educação brasileira, que se 

apresenta em um cenário de mistério e suspense, em que os confusos personagens 

desempenham seus conflituosos papéis, sob uma direção excêntrica que deixa o 

público estupefato perante tamanha inépcia. 

 

2.9 Uma breve retrospectiva da educação musical no Brasil: outras pistas para 

a Educação Integral 

 

No campo de investigação acerca da produção musical no Brasil, percebe-se 

um percurso significativamente longo, permeado por olhares e impressões de 

diversos estudiosos do universo musical. Entretanto, no intuito de imbuir nesta 

pesquisa uma perspectiva crítica, visando não escrever um relato meramente linear 

e descritivo, discorre-se acerca de questões que circundam Música, Cultura e 

Educação, escrevendo a partir de uma perspectiva social. 

Focaliza-se nas relações que permeiam a formação musical em perspectiva 

crítica, relacionadas às práticas musicais com os seus contextos político, social e 

cultural, em que há presença de reflexões sobre as conexões entre música-poder. 

As primeiras informações musicais eruditas foram trazidas ao Brasil pelos 

portugueses, através dos padres jesuítas, que encontraram na Arte um meio de 

sensibilizar os indígenas, com fins tanto catequéticos quanto pedagógicos. As 

músicas eram simples e singelas, como o Cantochão10, e eram trabalhadas com os 

indígenas de uma forma que não desnaturalizasse sua cultura, e, por outras vezes, 

permeada de ricas composições com nível de refinamento registrado em valiosas 

partituras. Foram estes que deram extraordinário impulso para a educação musical 

no Brasil. 

Dessa forma, todo o acesso ao conhecimento laico da época era controlado 

pela igreja, conforme explica Raymundo (1998, p. 43): 

 

A ordem dos Jesuítas é produto de interesse mútuo entre a Coroa de 
Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois 
pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 

                                                           
10 Cantos litúrgicos das cerimônias religiosas (BENETT, 1986, p. 56). 
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integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo 
pela força da unidade lei-ré-fé. 

 

Entretanto, toda a educação do momento foi permeada por conflitos de 

interesses, sendo desestruturada com a regência do Marquês de Pombal e as 

chamadas “Reformas Pombalinas”, que institui a expulsão dos padres jesuítas, e 

como forma de ensino providenciou as Aulas Régias, não um sistema de ensino 

regular. 

No que tange à música, esta ficou dependente de profissionais 

independentes, tendo em vista que até mesmo a quantidade de padres músicos, no 

período, era limitada. Quanto ao exercício da docência na época, tanto no âmbito 

público quanto particular, se pronuncia Saviani (2013, p. 84): 

 

[...] ninguém pode ensinar “nem público nem particularmente sem 
aprovação e licença do diretor de estudos”, sendo que a concessão 
dependerá de aprovação em exame feito por dois professores régios, 
devendo o pretendente preencher os requisitos de “bom e aprovado os 
costumes” e de “ciência e prudência”, concede-se a todos os professores 
régios o privilégio de nobres. 

 

Parafraseando Saviani, o fracasso da reforma foi ocasionado pela falta de 

professores régios, baixos salários e escassez de recursos financeiros. A educação 

musical, principalmente, sofreu com estes efeitos. 

Com a chegada de D. João VI, a música recebeu especial tratamento, e já 

não se limitava mais às igrejas para atender a Corte Portuguesa. Depois do tempo 

de D. João VI, projetou-se uma larga sombra sobre a música brasileira, apenas um 

nome zelou pela conservação do patrimônio musical: Francisco Manoel da Silva, 

que fundou o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, em 1841, e foi também o 

compositor do Hino Nacional. 

No Período Imperial e nos primórdios da República, a educação musical 

evoluiu juntamente com a educação. Um decreto federal de 1954 veio regulamentar 

o ensino da música no país, e passou a orientar as atividades docentes. Na Primeira 

República, cada região desenvolveu a educação musical de forma independente, o 

que gerou particularidades. 

Durante o Vice-Reinado e o Brasil Império, ocorreu uma política educacional 

voltada para a formação de ensino superior, buscando suprir uma demanda do 

próprio Estado, visando as carreiras liberais e militares. A ocorrência de educação 
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musical nesse período pode ser encontrada nas Escolas Normais, onde a música 

sempre foi considerada parte essencial na formação docente. 

Em 1851, D. Pedro II aprovou a Lei nº 630, que estabeleceu o conteúdo de 

ensino de música para as escolas primárias e secundárias. Depois de profunda 

atividade artística, a educação musical estagnou do Segundo Império até a 

República, ou seja, não houve muito progresso durante os anos entre 1889 e o ano 

de 1930, quando a educação musical reaparece no cenário educacional com o 

governo Getúlio Vargas. 

O maior movimento da educação musical ocorrido no Brasil foi no governo de 

Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, em que o Canto Orfeônico11 ligava-se ao 

ideário escolanovista, e tinha à frente o Maestro Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos é 

considerado referência quando se fala em educação musical, o seu guia prático é 

reconhecido como um dos métodos mais completos de ensino da música. Villa-

Lobos não só o estruturou e propôs esse projeto, como coordenou a sua efetiva 

implementação, inclusive propondo investimento na formação de professores de 

música. 

O Canto Orfeônico se fez presente nas escolas brasileiras até o final da 

década de 60 e então desaparece da educação. Isto se deu depois da promulgação 

da Lei nº 5.692/71, que tornou obrigatório o Ensino das Artes, instituindo a 

polivalência da disciplina de Educação Artística, sendo que o espaço das artes 

sempre foi diminuto no currículo escolar. Visando realizar uma análise do momento 

da inserção de Villa-Lobos na vida educacional do país, selecionou-se parte do 

primeiro volume de seu guia de Canto Orfeônico: 

 

Após longos anos de estudos na experimentação da sensibilidade rítmica, 
da mocidade brasileira, quer individual ou coletiva, onde se observa uma 
relativa facilidade de assimilação intuitiva, embora enfraquecida e duvidosa, 
quando implantada sob regime de uma marcação rigorosamente 
metrotônica, para definir os tempos regulares de qualquer compasso, 
cheguei a conclusão da absoluta necessidade de serem ministrados a 
juventude, exercícios constantes e marchas, cantos, cânticos ou cantigas 
marciais. Acrésce, ainda, que as letras sobre melodias ritmadas, não só 
auxiliam a memória — indispensável para gravar, com presteza por 
audição, os fatores musicais — como despertam maior interesse cívico 
pelos assuntos patrióticos que encerram as músicas do presente livro. 
Lembro aos leitores, que quase todos os brasileiros, em conjuntos 
populares, são capazes de marcar obstinadamente os tempos fortes de 
qualquer marcha, como inconscientemente os fazem nos dias de Carnaval, 

                                                           
11 Canto Orfeônico consiste na aprendizagem prática da música utilizando melodias infantis e cantos 
nacionalistas e patrióticos, como os hinos. 
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o que não se verifica quando há necessidade de uma grande e uniforme 
demonstração popular de solidariedade cívica para cantar o Hino Nacional, 
por se sentirem, talvez, constrangidos ou receiosos do desiquilíbrio coral da 
multidão ou então por não terem recebido na juventude a conveniente 
educação do “ritmo da vontade” (VILLA-LOBOS, 1940, p. 3). 

 

Nesse aspecto, percebe-se que no atual cenário educacional brasileiro 

retomam-se os preceitos de Villa-Lobos, pois novamente cantar o Hino Nacional 

tornou-se atividade obrigatória nas escolas, como forma de demonstração de 

patriotismo. 

Ainda nesse período, o mesmo profissional poderia ensinar artes visuais, 

teatro, música e dança. Como resultado dessa política e do caráter tecnicista da 

educação do período militar, percebe-se a predominância do ensino das artes 

visuais em detrimento da música. Procurava-se a “utilidade” de cada disciplina e a 

música passou a desempenhar um papel secundário. 

A partir da década de 80, os profissionais das artes passam a questionar a 

validade da polivalência e a ideia da especialização em uma determinada área 

artística foi ganhando terreno. 

Com a instituição da Lei nº 9.394/96, percebe-se o retorno das artes 

polivalentes ao currículo das escolas brasileiras. Os PCNs publicados nessa época, 

traziam as quatro modalidades no Ensino de Artes (visuais, teatro, música e dança), 

modalidades que deveriam estar presentes no currículo. Alguns sistemas escolares 

perceberam um aceno legal par a especialização destas áreas e algumas 

universidades começaram a oferecer cursos de licenciatura específicos em cada 

área. Na área da música, surgem cursos de licenciatura plena em música, 

suplantando os antigos cursos de licenciatura plena em educação artística. 

Em 19 de agosto de 2008, com a Lei nº 11.769, publicada em Diário Oficial da 

União, instituía-se a obrigatoriedade do Ensino da Música nas escolas brasileiras. 

Com essa Lei, a música passa ser um conteúdo obrigatório (mas não exclusivo) 

dentro do componente curricular Arte, conforme consta no texto legal: 

 

Art. 1º. O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6º: “Art. 26. (...) § 6º A música deverá ser 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que 
trata o § 2º deste artigo.” (NR) 
Art. 2º (VETADO) 
Art. 3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem 
às exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2008, p. 
1). 
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A próxima alteração legislativa relevante se encontra na BNCC, atualmente 

regida pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, do Conselho 

Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece os 

conteúdos básicos a serem ministrados na temática do ensino musical. 

A própria BNCC contém em seu texto a exigência da prática do ensino de 

música: 

 

O componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as 
Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens articulam 
saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as 
práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas 
artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as 
subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de 
aprendizagem em Arte (BNCC, 2017, p. 55). 

 

O documento enfatiza a exploração dos sons e de materiais sonoros, 

destacando que “a ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam 

pela percepção, pela experimentação, pela reprodução, pela manipulação e pela 

criação de materiais sonoros diversos [...]” (BNCC, 2017, p. 116). 

Essa concepção tão simples define a música em sua abrangência cultural e 

temporal. A BNCC preconiza, ainda, que o ensino das Artes, e dentro delas, a 

música, que seja articulada segundo as seis dimensões do conhecimento: 

 

Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e 
constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere 
materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em 
processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. 
Essa dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer 
artístico, processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, 
conflitos, negociações e inquietações. 
Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a 
novas compreensões do espaço em que vivem, com base no 
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as 
diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e 
conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos, 
envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, 
econômicos e culturais. 
Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao 
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos 
diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, 
tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o 
corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e 
intelecto) é o protagonista da experiência. 
Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as 
criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito 
individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística 
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com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários 
específicos e das suas materialidades. 
Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura 
para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. 
Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação 
continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas 
épocas, lugares e grupos sociais. 
Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações 
sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e 
culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações 
artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor (grifou-se). 

 

Na contemporaneidade, o CNE recomenda a criação ou adequação de 

tempos e espaços para o ensino da música, entretanto, sem prejuízo das outras 

linguagens artísticas. Infelizmente, há grande falta de profissionais habilitados na 

área da música, sendo esta, colocada em segundo plano nas aulas de Arte, dando 

prioridade às demais áreas, especialmente às artes visuais, que possui o maior 

número de profissionais graduados na área ministrando aulas. 
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3 A OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO PARANÁ E A ESPECIFICIDADE DA 

ESCOLA DE PIO X: A EDUCAÇÃO E A MÚSICA NA ESCOLA DO CAMPO 

 

Em um primeiro momento esta reflexão problematiza perspectivas e 

metodologias adotadas no ano de 2019, mais especificamente a partir do mês de 

abril, até a presente data, pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, nas 

escolas com oferta de ensino integral em tempo integral, com vistas a melhoria da 

qualidade de ensino e do IDEB. Embora exista distinção entre as práticas da política 

e da educação, estas se articulam, tendo influência na sociedade, em cada 

momento histórico. 

Segundo Saviani (1986, p. 89): 

 

[...] a educação depende da política no que diz respeito a determinadas 
condições objetivas como a definição de prioridades orçamentárias que se 
reflete na constituição-consolidação-expansão da infra-estrutura dos 
serviços educacionais etc.; e a política depende da educação no que diz 
respeito a certas condições subjetivas como a aquisição de determinados 
elementos básicos que possibilitem o acesso à informação, a difusão das 
propostas políticas, a formação de quadros para os partidos políticos e 
organizações políticas de diferentes tipos, etc. 

 

Como se pode perceber, nas palavras do teórico, política e educação 

caminham juntas, e no Brasil, a melhoria da qualidade de ensino e a equidade 

educacional fazem parte dos discursos políticos, sendo os objetivos centrais da 

educação. 

Para compreender as possíveis influências neoliberais nas políticas 

educacionais do estado, é necessário desvelar as metodologias adotadas pela 

SEED, sendo elas o sistema de avaliações externas e a assessoria pedagógica pelo 

Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), que apresenta e implanta no 

estado o Modelo da Escola da Escolha. 

Em um segundo momento, destacamos os contextos gerais da educação do 

campo e da música, para contextualizar a experiência específica da escola do 

campo da comunidade de Pio X. 

Inicialmente, faz-se necessário fazer uma distinção entre os termos “rural” e 

“campo”. A concepção de rural adotada pelos antigos documentos educacionais 

representa uma perspectiva política que se refere aos povos do campo, dando uma 

conotação de pessoas carentes que necessitavam de assistência, que viviam em um 
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lugar de atraso. Já a concepção de campo é uma terminologia adotada pelos 

movimentos sociais no final do século XX, em referência a identidade e cultura dos 

povos do campo, enquanto sujeitos que possuem laços culturais e valores 

relacionados à vida em contato com a terra. 

Já se pronunciou Caldart et al. (2012, p. 110): 

 

Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é 
a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como 
sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do 
conjunto da sociedade, com lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, 
sua cultura, seu jeito. 

 

As questões agrárias são históricas, uma vez que, da ótica oficial, a educação 

não era necessária aos trabalhadores da terra. Diante disso, se faz necessário 

pensar a educação do campo no contexto das políticas educacionais. A educação 

do campo tem conquistado espaço político na conjuntura atual, em função dos 

movimentos sociais e das iniciativas governamentais que foram impulsionadas pela 

sociedade civil organizada. 

Segundo Caldart et al. (2012, p. 15): 

 

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos 
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: 
nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de 
escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência 
de inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder 
suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu 
território, sua identidade. 

 

Dentre as contradições da sociedade brasileira, encontramos referência no 

parágrafo único do art. 2º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo: 

 

A identidade da Escola do Campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de Ciência e Tecnologia disponível na Sociedade e nos Movimentos 
Sociais em defesa de projetos que associem as soluções por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva no país (CNE, 2002, p. 37). 

 

A escola do campo deve corresponder à necessidade da formação integral 

dos povos do campo, garantindo acesso a todos os níveis e modalidades de ensino. 

O presente estudo de caso propicia a reflexão acerca de uma experiência educativa 
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que oferece formação educacional para o desenvolvimento pleno do estudante e a 

emancipação sociocultural do povo do campo. Trata-se de uma experiência 

educativa que demonstra significativa contribuição à formação de dezenas de 

estudantes envolvidos nesse processo. 

No estado do Paraná, a educação do campo foi instituída como política 

pública educacional, a partir de 2010, no governo de Roberto Requião. Devido a 

essa política, atualmente, no estado, existem 534 Escolas/Colégios do Campo 

Estaduais. Destas, 48 possuem até 30 estudantes, devido a diversos contextos: as 

escolas estão localizadas em regiões pouco povoadas, afastadas e/ou de difícil 

acesso; estão localizadas em regiões cuja população está em declínio demográfico, 

entre outros. Diante disso, a Secretaria de Educação do estado repensa a 

organização e os espaços escolares das escolas de pequeno porte, que face à 

conjuntura econômica atual, se encontram em risco de cessar suas atividades, tendo 

em vista o pequeno número de alunos matriculados. 

A LDB, Lei nº 9.394/96, além de afirmar que a educação escolar deve garantir 

o direito dos estudantes ao pleno desenvolvimento, reconhece a diversidade e 

especificidades do campo, possibilitando aos sistemas de ensino adequar a 

organização e o funcionamento dessas escolas à realidade peculiar do campo, sem 

que com isso seja esquecida a dimensão universal do conhecimento e da educação. 

 

3.1 A subserviência às avaliações externas 

 

No contexto mundial as avaliações externas surgem como uma busca pela 

equiparação da qualidade do ensino e aprendizagem, e nesse recorte, mais 

especificamente, aborda-se as escolas com oferta de educação em tempo integral 

no estado do Paraná. As políticas públicas educacionais se apresentam como uma 

função do Estado, que é assegurar a participação da sociedade no 

acompanhamento dos processos educativos, compreendidas como um direito social. 

Segundo Haddad (2008, p. 8): 

 

A sociedade somente se mobilizará em defesa da educação se a incorporar 
como valor social, o que exige transparência no tratamento das questões 
educacionais e no debate em torno das políticas de desenvolvimento da 
educação. Desse modo, a sociedade poderá acompanhar sua execução, 
propor ajustes e fiscalizar o cumprimento dos deveres do Estado. 
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As estratégias adotadas visam estabelecer uma medida padrão da qualidade 

da educação ofertada pelas escolas. 

A cada dois anos, o MEC disponibiliza o IDEB dos estados, municípios e 

escolas, obtidos a partir das taxas de aprovação/reprovação e das notas dos alunos, 

sendo esse o principal indicador de qualidade da educação pública do Brasil. A partir 

do ano de 2019, esse processo avaliativo se consolida e passa a ser denominado 

apenas como Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

O SAEB é realizado com mais de 6 milhões de alunos em 73.586 escolas do 

2º ano do ensino fundamental; dos 5º e 9º anos do ensino fundamental; 3º e 4º ano 

do ensino médio; avaliação amostral da educação infantil; avaliação amostral em 

ciências para o 9º ano; além de questionários eletrônicos para diretores, secretários 

municipais e estaduais de educação nas redes de ensino municipal, estadual e 

privada (como amostragem), com provas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências (amostral). 

As provas do SAEB são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio da Fundação Cesgranrio 

responsável por toda a logística de aplicação das avaliações. Segundo Freitas 

(2009, p. 972), “diante deste quadro, escolher apenas uma variável, desempenho do 

aluno, para analisar a educação básica brasileira, como o IDEB faz, é certamente 

temerário em face deste complexo de variáveis”. 

Entretanto, é possível encontrar fragilidades no processo, pois os resultados 

são divulgados privilegiando a dimensão técnica que permite a elaboração de 

rankings, em detrimento de outras dimensões que compõe o processo avaliativo. 

Isso impede as escolas de realizar um estudo detalhado de sua realidade 

educacional em suas fragilidades. 

A partir de 1990 são instituídas as primeiras iniciativas por parte dos governos 

estaduais para criação de avaliações próprias. Parafraseando Nóvoa (1995), as 

instituições de ensino possuem especificidades muito particulares, não podendo ser 

pensadas ou administradas com alto grau de racionalidade, como acontece com as 

empresas. 

Em termos de entes federados, os estados empreendem iniciativas para 

criarem seus próprios sistemas de avaliação externa, com objetivos que se 

aproximam do modelo utilizado pela União. 

Nas palavras de Dias-Sobrinho (2003, p. 708): 
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Com a diminuição dos recursos públicos para os setores sociais coincidindo 
com a crescente complexidade da sociedade, nos países industrializados, 
os Estados aumentaram consideravelmente as suas ações de controle e 
fiscalização. Este fenômeno ficou conhecido como “Estado Avaliador”, [...] 
caracteriza a forte presença do Estado no controle dos gastos e dos 
resultados das instituições e dos órgãos públicos. O “Estado Avaliador” 
intervém para assegurar mais eficiência e manter o controle daquilo que 
considera ser qualidade. 

 

No estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação, o 

sistema de avaliação próprio foi adotado a partir de 2012, e é denominado Sistema 

de Avaliação do Estado do Paraná (SAEP). Trata-se de um sistema próprio de 

avaliação que tem como objetivo disponibilizar informações relevantes quanto ao 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, descrevendo os conhecimentos 

desenvolvidos em Língua Portuguesa e Matemática, além de se deter nos fatores 

associados a esse desempenho, com resultados e análises produzidos desde o 

nível do estudante até o do estado. A aplicação no estado do Paraná ocorre 

anualmente em três etapas, a sua terceira edição ocorreu entre os dias 28 de 

outubro e 8 de novembro de 2019. 

No que tange a esse processo, contribuem Bonamimo e Bressa (2004, p. 76-

77) que: 

 

Nas avaliações estaduais há maior proximidade e possibilidades de 
interação entre as equipes de especialistas e professores das escolas 
examinadas; isso dá oportunidade para se refletir, nas provas, 
características do ensino praticado cotidianamente no ambiente das salas 
de aula locais. 

 

Essa avaliação fornece informações para que gestores da escola e 

professores possam realizar um diagnóstico nas áreas em que atuam e propicia 

planejar ações educativas eficientes. Em Língua Portuguesa é avaliada a leitura, 

prática que perpassa todas as disciplinas da escola. Na disciplina de Matemática, os 

conceitos são avaliados por meio da metodologia de resolução de problemas. Essa 

metodologia pode proporcionar ao estudante condições para que pense 

matematicamente, aplicando conhecimentos matemáticos, também, em situações 

problemas do cotidiano. 

Nesse sentido, identifica Freitas (2009, p. 38): 
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A avaliação institucional permite, pois, ao coletivo das escolas e aos 
gestores do nível central que se beneficiem completamente dos dados da 
avaliação para construírem um sistema de monitoramento dos problemas 
que se propõem equacionar numa linha de tempo e no âmbito de suas 
competências. Isso contribui para que as prioridades possam ser revistas e 
reposicionadas a partir das demandas do projeto político-pedagógico e 
também permite o controle social sobre as decisões que afetam políticas 
públicas tão importantes quanto às da educação. 

 

Segundo o SAEP, a avaliação é um processo fundamental para a 

administração do ensino e condição para melhoria da educação e da aprendizagem, 

apresentando três objetivos básicos: a definição de subsídios para a formulação de 

políticas educacionais; o acompanhamento ao longo do tempo da qualidade da 

educação; e, a produção de informações capazes de desenvolver relações 

significativas entre as unidades escolares e órgãos centrais ou distritais de 

secretarias, bem como iniciativas dentro das escolas. 

 

3.2 O modelo da Escola da Escolha 

 

Além dos sistemas de avaliação externa, a SEED aposta, a partir do ano de 

2019, na expansão do ensino em tempo integral, firmando parceria com duas 

instituições privadas: Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. 

A Escola da Escolha parte da premissa de que o estudante deverá receber na 

escola formação que lhe permita ao longo da vida, ter autonomia para realizar suas 

escolhas. 

O Instituto Natura tem como lema o fortalecimento de pessoas e organizações 

que fazem parte da área educacional, como professores, comunidade escolar, 

gestores públicos. Objetivando investir em educação, contratou o ICE – Instituto de 

Corresponsabilização pela Educação, que apresentou o Modelo da Escola da 

Escolha (fundado em Recife, em 2003), como apoio técnico e pedagógico, que 

prestará assessoria pedagógica a rede estadual de ensino na educação em tempo 

integral. 

A partir de 2020, quinze escolas da rede estadual serão exclusivamente de 

Educação em Tempo Integral (ETI). A iniciativa vem ao encontro a meta do estado 

em atingir 60% das matrículas nessa modalidade de ensino até o ano de 2025. 
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A ETI possui como premissa a “Pedagogia da Presença”, embasada no 

pensamento do educador Antônio Carlos Gomes da Costa12, propondo ao estudante 

assumir o papel de protagonista no processo de ensino aprendizagem. 

Segundo Costa (2000, p. 25): 

 

Para quem, como nós, provém de matrizes de pensamento que, de repente, 
atropelados pelas mudanças, tornaram-se velhas e desgastadas é 
fundamental o exercício de estrita disciplina de contenção e de 
despojamento diante do novo. A tentação de filtrar a realidade emergente 
pelos poros dos velhos paradigmas na condução da educação das novas 
gerações é um erro capaz de anular a possibilidade de exercermos sobre 
elas uma influência construtiva. 

 

Ao realizar uma reflexão acerca do pensamento do educador, percebe-se que 

sua filosofia e preocupação com a condução da educação das novas gerações e 

com a transformação tecnológica do conhecimento se alinha com os objetivos da 

SEED. 

Essa iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, que possibilita ao setor 

privado adentrar à educação pública, leva a refletir em como o Estado não tem mais 

tanta responsabilidade em financiar o desenvolvimento do setor educacional, pois 

divide essa responsabilidade com outras instâncias, como a sociedade civil, as 

empresas, as organizações não governamentais, os organismos multilaterais, etc., 

em nome da qualidade total, um termo bastante utilizado no setor de produção de 

mercadorias e que para os neoliberais pode ser aplicado a educação. 

Nesse sentido, reflete Saviani (2007, p. 438), sobre 

 

[...] a tendência a considerar aqueles que ensinam como prestadores de 
serviço. Os que aprendem como clientes e a educação como produto que 
pode ser produzido com qualidade variável. No entanto, sob a égide da 
qualidade total, o verdadeiro cliente das escolas é a empresa ou a 
sociedade e os alunos são os produtos que os estabelecimentos de ensino 
fornecem a seus clientes. 

 

O modelo apresentado em dezembro de 2019, na cidade de Curitiba, aos 

profissionais da educação envolvidos com as escolas de educação integral é oriundo 

do estado de Pernambuco e busca propiciar oportunidades e equidade de direitos 

(segundo o discurso do Supervisor e Consultor de Gestão do ICE, Flávio Dalera de 

Carli), como um modelo factível para ser reproduzido em diferentes contextos. 
                                                           
12 Pedagogo mineiro, autor da Pedagogia da Presença, filosofia que norteia o trabalho do Instituto de 
Corresponsabilização pela Educação (ICE). 



82 

A equipe do ICE tem como função auxiliar a equipe da SEED, gestores e 

professores na construção de um modelo exequível no estado do Paraná, tendo 

como referência os estados em que na atualidade é sucesso a educação integral, 

demonstrando em números um crescimento visível e expressivo. 

O ICE apresenta as bases conceituais e filosóficas embasadas em John 

Dewey que fundamentam os modelos pedagógicos de gestão, bem como suas 

metodologias, práticas e instrumentos do modelo denominado a Escola da Escolha. 

No ano de 2019, além do estado do Paraná, os estados de Minas Gerais e 

Amazonas estão recebendo assessoria do Instituto. 

O ciclo de implantação no estado do Paraná será de três anos, a partir de 

2019. O primeiro ano trata da preparação para a implantação, apresentação da 

metodologia de trabalho, capacitação dos gestores com cursos e visita ao estado de 

Pernambuco para conhecer as escolas que ofertam essa metodologia de trabalho. 

No segundo ano acontece a formação continuada com diretores, pedagogos e 

professores, além do acompanhamento da implantação. No terceiro ano ocorre a 

avaliação da implantação e sua replicabilidade, tendo como lema “fazer para influir”, 

replicar o modelo, transformar em política pública, assegurar qualidade sistemática e 

continuidade. 

Os princípios educativos nessa metodologia propõem uma matriz curricular 

diferenciada e requer um currículo integrado que contemple os conhecimentos 

previstos na BNCC de duas maneiras: nos componentes curriculares como 

disciplinas e por meio de componentes curriculares eletivos ou não, organizados de 

forma distinta e disciplinar, construindo um todo. 

A proposta de oferta de Ensino em Tempo Integral no Paraná propõe a 

ampliação da jornada escolar diária em turno único de 9 horas/aula diárias, ou seja, 

45 horas/aula semanais. 

As disciplinas de Empreendedorismo, Estudo Orientado, Pensamento 

Científico, Práticas Experimentais, Programação e Tecnologia Computacional, 

Projeto de Vida e Protagonismo são componentes da matriz curricular. 

Conforme já mencionado acima, os conceitos apregoados na Escola da 

Escolha são fundamentados nos ideais do professor Antônio Carlos Gomes da 

Costa, que discorre a respeito do paradigma do desenvolvimento humano e sua 

ligação com o protagonismo juvenil. 
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O protagonismo juvenil, como método pedagógico voltado para o 
desenvolvimento pessoal e social do adolescente, é totalmente compatível 
com o paradigma do desenvolvimento humano. O protagonismo juvenil 
prepara o cidadão para a participação consciente nas questões que dizem 
respeito ao bem comum (COSTA, 2001, p. 35). 

 

O protagonismo juvenil é uma forma de enfatizar as potencialidades do 

estudante, pois na medida em que os jovens estão em contato com estímulos que 

desenvolvam as suas competências, capacidades e habilidades, eles conseguirão 

enfrentar e se inserir na sociedade competitiva e exigente do mercado atual. 

Ainda, segundo Costa (2001, p. 59): 

 

O protagonismo juvenil não é certamente uma educação profissional. Sua 
relação com o mundo do trabalho reside no fato de que introduz o jovem 
numa realista e autêntica cultura da trabalhabilidade, [...] visão inovadora de 
como ver, viver, conviver com o novo mundo. 

 

O protagonismo juvenil na proposta apresenta por Costa, está pautado na 

importância dos jovens e adolescentes relacionarem seu ambiente de conhecimento 

com o universo do mercado de trabalho. O autor ainda faz menção à globalização 

dos mercados, que diante de uma economia em escala mundial, busca 

constantemente novas formas de aprendizagem. 

Os princípios educativos apregoados são os quatro pilares da educação: 

aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a ser; e, aprender a conviver, 

conceitos de fundamento da educação, baseados no relatório para a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 

Jacques Delors. 

Segundo Delors et al. (2006, p. 20): 

 

Aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser via essencial que integra as três 
precedentes. 

 

Ainda de acordo com Delors, o domínio mínimo dessas competências e 

habilidades são os requisitos da sociedade moderna. Serão adquiridos pelos 

indivíduos através dessas quatro aprendizagens fundamentais. No relatório a 
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educação é instrumento fundamental, enaltecendo a educação continuada para 

além da educação formal. 

Complementa Delors et al. (2006, p. 18): 

 

Com os progressos atuais e previsíveis da ciência e da técnica e a 
importância crescente do cognitivo e do imaterial na produção, todos 
devemos convencer-nos das vantagens de repensar o lugar ocupado pelo 
trabalho e seus diferentes estatutos, na sociedade de amanhã, se 
quisermos evitar o aumento do desemprego, a exclusão social e as 
desigualdades do desenvolvimento. Parece impor-se, cada vez mais, o 
conceito de educação ao longo de toda a vida, dadas as vantagens que 
oferece em matéria de flexibilidade, diversidade e acessibilidade no tempo e 
no espaço, é a ideia de educação permanente, além das necessárias 
adaptações relacionadas com as alterações da vida profissional, ela deve 
ser encarada com uma construção contínua da pessoa humana, dos seus 
saberes e aptidões. 

 

Esse discurso apregoa que o mercado estimula e direciona os indivíduos a 

adquirirem suas próprias competências através da aprendizagem, ou seja, como 

manifestar suas características cognitivas a favor da lógica funcional das mudanças 

no século XXI. 

Quanto à Pedagogia da Presença, filosofia que fundamenta a Escola da 

Escolha, parte da premissa de que o professor precisa se fazer presente, numa 

relação de ajuda, levando o estudante a refletir, incitando-o com perguntas e não 

apontando respostas prontas. A presença é uma exigência constante para o 

desenvolvimento da personalidade. 

Para Costa (2001, p. 23): 

 

Fazer-se presente na vida do educando é o dado fundamental da ação 
educativa dirigida ao adolescente em situação de dificuldade pessoal e 
social. A presença é o conceito central, o instrumento chave e o objetivo 
maior desta pedagogia. 

 

Além disso, três princípios permeiam a Pedagogia da Presença: cuidar de 

mim; cuidar do outro; e, cuidar do meio em que vivo. Segundo essa fundamentação, 

não basta, portanto, preparar um futuro adulto para ser inserido de forma produtiva e 

útil na sociedade. É preciso inserir esse jovem no meio social em que vive, de forma 

consciente e responsável. 

Costa (2001, p. 38), ensina que: 
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A liberdade e a solidariedade são valores imprescindíveis à prática do 
protagonismo juvenil, são os dois valores maiores que servem como 
princípios constitutivos da concepção de educação brasileira proposta na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e devem servir de estímulo 
ao pensamento e ação de todos que atuam em qualquer área de educação 
e formação de adolescentes e jovens. Moldar o processo educativo 
segundo esses valores, mais do que uma vontade política, é um 
compromisso ético. 

 

Assim, a educação inspirada no protagonismo jovem é a de que não seja 

apenas um espectador ou receptor do processo pedagógico, podendo decidir sobre 

seu próprio processo de crescimento como pessoa e como cidadão. De acordo com 

Saviani (2007, p. 427), na ótica neoliberal, à escola cabe a tarefa de oferecer aos 

seus alunos “preparo polivalente apoiado no domínio de conceitos gerais, abstratos, 

de modo especial aqueles de ordem matemática”. 

A partir dos conceitos de Saviani e observando o direcionamento do currículo 

ofertado na educação integral, se propõe algumas reflexões: estaria o neoliberalismo 

imprimindo suas marcas na educação estadual paranaense? A pedagogia da 

presença representa a saída para os descaminhos da educação? A assessoria 

pedagógica através do ICE na educação integral paranaense é positiva? 

 

3.3 Política pública e conflito de interesses 

 

As medidas adotadas pela SEED remetem a reflexão e investigação no 

campo das políticas públicas, em que muitos estudiosos historicamente 

desenvolveram instrumentos de análise que permitem observar a realidade através 

de um filtro conceitual. 

Segundo Ball (2011, p. 12): 

 

[...] estudos de natureza teórica sobre questões mais amplas do processo 
de formulação de políticas, abrangendo discussões sobre mudança no 
papel do Estado, rede de influências no processo de formulação de 
políticas, abordagens históricas das políticas educacionais brasileiras 
(geralmente vinculadas a análise dos contextos socioeconômico e político), 
entre outros aspectos; e b) análise e avaliação de programas e políticas 
educacionais específicas. 

 

A partir dessa leitura, é possível realizar uma análise das políticas públicas 

implementadas no estado, especialmente da educação integral em tempo integral, 

que poderão estar permeadas pelo contexto de influência e estratégia política, 
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quando os discursos emergem juntamente com os interesses dos grupos, a fim de 

influenciar na constituição e na definição da política. 

O contexto da produção do texto da política pode se apresentar cerceado de 

discursos materializados linguisticamente e revelar o jogo de interesses de poder 

dos diversos envolvidos com o processo de formulação do documento que norteará 

a proposta. Até chegar ao destino, essa política poderá passar por transformações e 

mudanças, porque está sujeita à apropriação de pessoas diversas daquelas que a 

elaboraram inicialmente. 

É de grande relevância rever a essência da educação integral diante das 

políticas públicas atuais. É necessário lembrar a proposta de seu idealizador e sua 

luta pela escola pública de qualidade que atendesse aqueles que necessitam de 

oportunidades completas de vida. 

Nas palavras de Teixeira (1977, p. 141): 

 

[...] desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo completo. 
Desejamos dar-lhe os seus seis anos de cursos. E desejamos dar-lhe seu 
programa completo de leitura, aritmética e escrita e mais ciências físicas e 
sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação física. 
Além disto, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, 
cultive aspirações, prepare realmente a criança para a sua civilização [...]. 
E, além disto, desejamos que a escola dê saúde e alimente a criança, visto 
não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. 

 

Anísio Teixeira foi um dos primeiros a pensar em educação integral pública e 

democrática, considerando as diversas dimensões que constituem o ser humano. As 

Escolas Parque de Anísio Teixeira e os CIEP’s de Darcy Ribeiro foram práticas 

educacionais que já se preocupavam com o aumento da carga horária do ensino 

público, com vistas a atender as necessidades da classe trabalhadora. 

Embasado nos ideais de Anísio Teixeira sobre a escola de tempo integral, 

Darcy Ribeiro escreve: 

 

[...] para ele, a escola pública de ensino comum é a maior das criações 
humanas e também a máquina com que se conta para produzir democracia. 
É, ainda, o mais significativo instrumento de justiça social para corrigir as 
desigualdades provenientes da posição e da riqueza. Para funcionar 
eficazmente, porém, deve ser uma escola de tempo integral para os 
professores e para os alunos, como meus Ciep’s (RIBEIRO apud GOMES, 
2010, p. 122). 
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A definição de um paradigma contemporâneo de educação integral necessita 

compreender que o território da educação escolar pode expandir-se para além dos 

muros da escola, alcançando seu entorno e a cidade, em suas múltiplas 

possibilidades educativas. 

Mais uma reflexão se faz nesse momento do texto: a metodologia adotada a 

partir de 2019 pela SEED garante a continuidade dessa política em sua concepção 

original? Ou seriam as políticas públicas efêmeras, se sobrepondo, uma a uma, de 

acordo com os interesses de alguns? 

 

3.4 O formato educacional da Escola do Campo de Pio X 

 

Nesse contexto, de tamanhas reviravoltas das políticas educacionais, 

permanece a escola, sob pesquisa, passando por intensas transformações. 

Entretanto, mantendo em essência seus valores do campo. No ano de 2018 foi 

lançado o livro “Escola Pública do Campo e Agroecologia”, um horizonte em 

construção, em que docentes, discentes e equipe pedagógica relataram as práticas 

pedagógicas que foram sucesso na instituição de ensino. 

Tal publicação registra, em texto e imagens, as vivências e a experiência 

pedagógica da escola, sempre voltadas aos valores do campo e à agroecologia. 

Segundo Wachholz (2018, p. 25): 

 

No que tange as questões de caráter didático, a práxis pedagógica adotada 
na escola do campo segue os princípios de Formação Integral. Cabe 
salientar que esta, preceitua a diversidade de práticas educativas, a 
promoção do desenvolvimento pleno dos indivíduos em suas dimensões, 
física, intelectual, emocional e social tendo o estudante como centro do 
processo educativo. 

 

A Escola Estadual do Campo de Pio X, no ano letivo de 2020, ainda 

continuará com o formato regular das turmas, mas precisa manter o número de 

estudantes, isto é, permanecer com número acima de 30 alunos, do contrário a 

metodologia será a de “multiano” a partir de 2021, onde os estudantes de várias 

séries ou anos, frequentam a mesma sala de aula, com o mesmo professor que 

busca os atender em suas especificidades série/idade. 

Para o ano letivo de 2020, a SEED lança mão dessa estratégia denominada 

“multiano”, com embasamento na LDB e BNCC: 
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No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, 
acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os 
sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as escolas 
precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim 
como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais e territoriais (BNCC, 
2018, p. 15). 

 

Neste contexto de intensas transformações sociais, políticas e educacionais 

encontra-se a escola território desta pesquisa. 

Ainda, segundo Wachholz (2018, p. 24): 

 

A partir das décadas de 70 e 80 o êxodo rural se intensificou no Paraná, 
devido a tecnificação da agricultura, causando o despovoamento de alguns 
lugares. As causas do êxodo rural são diversas, dentre elas, temos a 
mecanização do processo de agricultura. Com o crescimento econômico de 
determinadas regiões, os campos modernizaram-se e as atividades 
manuais passam a ser mecanizadas, substituindo a mão de obra por 
máquinas. 

 

A preocupação toma conta de todos, pois o número de matrículas vem 

diminuindo significativamente a cada ano, ocasionado por diversos fatores, conforme 

elencado acima, principalmente devido à mecanização do campo. A escola para 

continuar atendendo aos filhos dos trabalhadores na modalidade regular, precisa 

manter o número mínimo de estudantes, conforme determinado pela Secretaria de 

Educação, do contrário, essa modalidade será substituída pelo multiano. 

 

3.5 Escolas multiano, uma proposta de educação no campo 

 

A Secretaria de Estado da Educação, com o discurso de que as escolas 

devem promover formação integral, em consonância com a BNCC, balizada pelos 

direitos humanos e princípios democráticos, por meio do Departamento da 

Diversidade e Direitos Educacionais no setor da Educação do Campo, passa a 

ofertar, a partir de 2020, as escolas multiano. 

De acordo com a SEED, visando a promoção do diálogo entre a diversidade 

cultural presente em suas escolas do campo, surge a Proposta para as Escolas do 

Campo de Pequeno Porte, que estavam em vias de cessar suas atividades, por 

possuir número mínimo de estudantes matriculados. Esse formato educacional é 

denominado “escolas multiano” e visa atender estudantes de séries distintas na 
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mesma sala de aula, por exemplo, 6º e 7º ano e 8º e 9º anos, embasados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 28: 

 

Na oferta de Educação Básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
III - às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996, p. 15). 

 

Muitas escolas que possuíam número mínimo de estudantes, encontravam-se 

em processo de cessação e tinham os dias contados. Consequentemente, essa 

ação iria direcionar o transporte desses estudantes do campo para uma escola na 

cidade e a redistribuição do corpo docente e demais funcionários para outras 

instituições. 

A proposta multiano, como já mencionado acima, tem como objetivo principal 

evitar a cessação destas escolas do campo de pequeno porte, a partir da elaboração 

de uma estrutura curricular que possibilita que as escolas permaneçam em 

funcionamento, atendendo às comunidades do campo em que se inserem, com uma 

proposta pedagógica diferenciada. 

Nessa dinâmica, os conteúdos não são divididos em anos/séries, mas fases. 

Para essas escolas, é proposto o currículo “rizoma”. 

Duarte e Taschetto (2014, p. 45), citando Deleuze (1995), definem essa 

modalidade de currículo da seguinte forma: 

 

O currículo rizoma quebra com o princípio da linearidade, pois possui 
múltiplas entradas, funcional por platôs, abrindo-se ao devir: “não existem 
pontos ou posições num rizoma como se encontra numa estrutura, numa 
árvore, numa raiz. Existem somente linhas. [...] Um rizoma pode ser 
rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma 
ou outra de suas linhas e segundo outras linhas” (DELEUZE, 1995, p. 17-
18). Assim, podemos entendê-lo como um mapa aberto que está 
constantemente sendo retraçado, reconfigurado, com seus territórios que, 
móveis, resistem a qualquer tentativa de fixidez. 

 

Dessa forma, o planejamento de ensino para as escolas multiano, segundo o 

explanado acima, propõe um currículo que flui, atravessa fronteiras, ou seja, 

perpassa a barreira da seriação e da distribuição de conteúdo hierarquicamente, 
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próprias do currículo árvore, pois apresenta múltiplas conexões transversais, de 

entradas e saídas. 

Segundo a SEED, haverá acompanhamento de todo o processo, a fim de se 

garantir que todos os alunos vejam todos os conteúdos dos anos finais do ensino 

fundamental, ao final dos quatro anos do curso. A explanação dos conteúdos é feita 

de forma geral e as atividades e avaliações feitas individualmente. 

Essa é mais uma proposta que acirra os ânimos dos profissionais de 

educação da rede estadual de ensino, pois alguns entendem essa organização 

curricular como um retrocesso, que retoma os antigos moldes de escolas com 

turmas multisseriadas. Outros, no entanto, acreditam nela, pois tais metodologias 

podem possibilitar um trabalho pedagógico eficaz, com oferta de formação 

continuada aos professores, instalações físicas, equipamentos e materiais didáticos 

apropriados a esse formato educacional. 

Este subtítulo, relativo às escolas multiano, foi inserido nesta pesquisa para 

que seja contextualizado o cenário educacional das escolas do campo do estado do 

Paraná. A escola ora pesquisada, ainda neste ano, de 2020, não se enquadra nesse 

formato educacional. Todavia, se o número de estudantes matriculados (hoje 43 

estudantes) vier a diminuir, também irá se enquadrar no novo modelo, a partir do 

próximo ano letivo, assim como as Escolas do Campo de Iolópolis e Nova Santana, 

situadas em comunidades vizinhas. 

 

3.6 O conhecimento musical através da flauta doce 

 

Partindo da perspectiva de Paulo Freire, que nos diz “não basta a escola 

pública matricular meninos e meninas em suas atividades e programações. 

Precisamos ir além disso. É preciso garantir vaga e matricular a cultura desses 

meninos e meninas [...]13”. Eis aqui um desafio metodológico que envolve educação 

e cultura na diversidade brasileira em que as linguagens artísticas refletem saberes 

de cada região e de sua população. Este conhecimento musical através da flauta 

doce foi propiciado aos estudantes da Escola do Campo de Pio X. 

                                                           
13 Programa “Salto para o Futuro”, série Cultura Viva, Escola Viva. TV Educativa/MEC, 2009. 
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Uma proposta de educação integral propõe dialogar com esses saberes 

escolares e comunitários integrando a comunidade escolar em suas práticas 

educativas com articulação dos conhecimentos e uma educação intercultural.  

A flauta doce, por ser um instrumento barato e de fácil acesso, pode 

desempenhar papel substancial propiciando aos estudantes das escolas públicas 

ingresso ao conhecimento musical. Esse instrumento possui origem remota e desde 

a antiguidade tem encantado o ser humano, fascinado pelo seu som doce e suave. 

Desde os primórdios da humanidade, nas pinturas presentes nas cavernas, é 

possível observar reproduções de flautas ou de apitos, o que comprova a presença 

do instrumento desde milhares de anos atrás. O mais antigo instrumento já 

encontrado na Eslovênia é datado de 43 mil anos e é feito de um fragmento do 

fêmur de um urso. 

Entretanto, a flauta doce propriamente dita, como conhecida atualmente, com 

oito orifícios, teve seu aparecimento no início do século XV, segundo Hunt (1977), 

“uma coisa é certa, a flauta doce não foi criada de repente, mas desenvolvida 

gradualmente a partir de instrumentos folclóricos da família do sopro”. Ainda 

segundo o autor, as flautas de seis furos eram comuns nos séculos XII e XIII. 

Na Idade Média, no século XII, foi quando a flauta doce de madeira apareceu 

pela primeira vez na história da música. Era utilizada para tocar canções, 

acompanhando as danças nos bailes, mas a música religiosa nesse período ainda 

favorecia a música vocal. 

No Renascimento, ainda segundo Hunt (1977), “os instrumentos de sopro 

predominavam nas bandas de corte na Alemanha, onde as flautas doces eram muito 

utilizadas”. Nesse período começa a surgir um estilo puramente instrumental, distinto 

das músicas dos trovadores e da Igreja. Os compositores não precisavam 

especificar os instrumentos que utilizavam em sua música, existindo um grande 

repertório de música coral arranjada especialmente para flauta doce. 

No Barroco, a flauta doce foi muito utilizada como instrumento sofista, em que 

os compositores se empenhavam em compor para diversos instrumentos. O 

construtor mais famoso de flauta doce foi Joseph Rottenburg, e muitas de suas 

flautas encontram-se hoje em importantes museus servindo de inspiração para as 

flautas atuais. 
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No período Clássico surgiu a orquestra como se conhece hoje, e a flauta doce 

deixou de ser usada, pois a flauta transversal tomou o seu lugar. Segundo Hunt 

(1977, p. 57): 

 

[...] com o nascimento da orquestra clássica, os compositores procuravam 
instrumentos com maiores recursos dinâmicos e assim começa o declínio 
da flauta doce perante o transverso; por volta de 1750, a flauta doce 
praticamente desapareceria do repertório de qualquer compositor. 

 

No Período Romântico não foram compostas peças relevantes e já no 

Período Moderno a flauta doce reapareceu no cenário musical, sendo, hoje em dia, 

elemento fundamental em muitos sistemas de ensino. 

A prática com a flauta doce nas escolas teve início no século XX, mais 

precisamente em 1935, através de Edgar Hunt, que introduziu o ensino de flauta 

doce nas escolas primárias inglesas e aos poucos a utilização do instrumento foi 

difundida como um recurso na aprendizagem musical do estudante. 

Com o propósito de envolver o estudante musicalmente, despertando nele a 

motivação e o interesse pelo ouvir, aprender e praticar flauta doce, atingindo o fazer 

musical, é essencial, segundo Beineke (2001), que “[...] eles sejam incentivados a 

tocar de ouvido, tirando músicas que fazem parte de suas vivências cotidianas”. Isso 

significa que as músicas que os estudantes ouvem regularmente e fazem parte de 

seu contexto devem sim ser socializadas com os colegas, a fim de valorizar os 

interesses e gostos musicais individuais. 

A flauta doce é usada universalmente nas escolas no processo de 

musicalização dos estudantes com a finalidade de aguçar e educar sua percepção 

auditiva e também como instrumento solo ou de conjunto, capaz de aproximar os 

indivíduos. 

Nessa perspectiva, afirma Santos (2006, p. 29) que: 

 

Independente da forma ou contexto no qual acontece a educação musical, 
ela deverá sempre servir como elemento de expressão sociocultural, 
reafirmando e valorizando as características fundamentais do fenômeno 
musical presente nos múltiplos contextos existentes na sociedade, 
aproximando-se assim da realidade cultural e musical de cada grupo ou 
indivíduo inserido nos diferentes âmbitos culturais. 

 

De acordo com o autor, a educação musical, enquanto elemento sociocultural, 

valoriza os múltiplos contextos individuais. Nesse sentido, alinha-se com a presente 
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dissertação, que discorre sobre a educação musical como um instrumento de elo na 

diversidade cultural em diferentes contextos educacionais. 

Na Escola Estadual do Campo de Pio X, a vivência musical com a flauta doce 

ocorreu de forma intensa e significativa desde o ano de 2014. 

Acerca dessa experiência se pronuncia Wachholz (2018, p. 179): 

 

A experiência pedagógica vivenciada [...], pode ser comprovada em simples 
passeio pelos corredores escolares, área de lazer ou entorno, pois se 
tornou comum a prática musical. O som agradável das flautas entoando 
uma linda melodia é constante, algo muito natural em uma Instituição onde 
a arte proporciona beleza e sonoridade. 

 

A eficácia do trabalho com a música, mais especificamente com as flautas, 

realizada na escola sob pesquisa, se torna evidente na leitura desse fragmento de 

texto, pois relata a experiência pedagógica musical da instituição. 

 

3.7 A musicalização na formação integral 

 

A musicalização pode figurar como um elemento importante não somente na 

aprendizagem, mas também no próprio desenvolvimento humano, em sua formação 

integral. Segundo Sekeff et al. (2002, p. 119), “[...] se nossas estruturas mentais 

precisam ser construídas, por que não alimentá-las da prática musical?”. Esse é um 

desafio, que acima de tudo direciona-se à formação e constituição humana de cada 

pessoa. 

A musicalização, isoladamente não basta para suprir e atender todo o 

processo de formação humana. Ela precisa estar atrelada à formação humanista e a 

todos os demais conhecimentos que a ela se integram, de modo ético, estético e 

cognitivo, para que se possam formar os futuros agentes de nossa sociedade. 

Desse modo, conforme apontado por Sekeff et al. (2002, p. 131): 

 

A prática musical, o canto coletivo, a percepção e escuta musical, a 
atividade, a criatividade e a possibilidade interdisciplinar que são criados 
pela música e o fazer musical, são indispensáveis à educação que pretende 
formar o cidadão e a consciência de cidadania. 

 

Já em relação ao conhecimento musical, uma premissa que norteia o trabalho 

é o desenvolvimento de um processo de ensinar-aprender no qual se articula a 

sensibilização e a percepção musical, a técnica com instrumentos como a flauta 
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doce, violino e violão aliados a teoria musical aplicada à prática individual e de 

conjunto. 

Dessa forma, a musicalização faz um amálgama de teoria e da prática 

musical na construção de vivências e do saber musical, que diretamente incidem 

sobre a constituição do sujeito ético, estético e cognitivo (BEYER, 1999). 

Por fim, é de vital importância atentar-se ao fato de que os efeitos benéficos 

encontrados de forma empírica e não catalogados (e que talvez sejam impossíveis 

de mensurar) não devem ser descartados, pois embora a educação não seja 

construída em achismos, ela jamais será uma ciência exata. 

Assim, sob uma análise fenomenológica, é possível extrair informações 

concernentes à musicalização. Contudo, tal análise não deixa de ter uma 

abordagem hermenêutica, tendo em vista que Ricoeur (1975), hermeneuta por 

excelência, opta por realizar uma abordagem fenomenológica dos fatos (incluindo-se 

aqui, a pesquisa científica), sem excluir a hermenêutica. 

De fato, considera-as complementares: 

 

Deuxième thèse: - Par delà la simple opposition il y a, entre 
phénoménologie et herméneutique, une appartenance muttuelle qu’il 
importe d’expliciter […]. D’autre part, l’herméneutique s’édifie sur la base de 
la phénoménologie […]: la phénoménologie reste l’indépassable 
présupposition de l’herméneutique (RICOEUR, 1975, p. 5)14. 

 

Em suma, para Ricoeur, toda a fenomenologia é em si, hermenêutica, e a 

hermenêutica depende diretamente da fenomenologia. Portanto, ao estudar o 

fenômeno em si, percebe-se que a educação como uma ciência humana, deve 

reconhecer que existem fatos e características não plenamente passíveis de 

explicação exata, principalmente no que tange à Arte. 

Não é através de uma atitude rígida e cartesiana que tais campos hão de ser 

estudados. De fato, nem mesmo os racionalistas e iluministas cometeram tal 

equívoco, pois não direcionaram suas obras e o próprio método científico para o uso 

exclusivo pelas ciências exatas. 

                                                           
14 Segunda tese: - Além da simples oposição existe, entre a fenomenologia e a hermenêutica, uma 
pertença mútua que é importante explicar [...]. Por outro lado, a hermenêutica é construída com base 
na fenomenologia [...]: a fenomenologia continua sendo o pressuposto intransponível da 
hermenêutica (tradução livre). 
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Todavia, embora a educação, e dentro dela, a musicalização, não sejam 

passíveis de conhecimento e estudo pleno e exato pela racionalidade, não é por isso 

que tais campos não são dignos de estudo e aproveitamento; pelo contrário. 

A racionalidade estrita é prejudicial: 

 

Assim, a hermenêutica tem que desconstruir uma racionalidade que, 
colocada sob limites estreitos, quer mais a certeza que a verdade, e 
demonstrar a impossibilidade de reduzir a experiência da verdade a uma 
aplicação metódica, porque a verdade encontra-se imersa na dinâmica do 
tempo. A hermenêutica reivindica dizer o mundo a partir da sua finitude e 
historicidade, de onde decorre seu caráter interpretativo. Tem como 
preocupação central o pensar e o conhecer para a vida prática, mas 
também não deixa de interrogar outras experiências, como a experiência 
artística (HERMANN, 2002, p. 15). 

 

Assim, uma vez demonstrados quais os efeitos e o nível da facilidade de 

utilização da musicalização, resta apenas o desafio da implementação e aplicação 

correta de tal recurso, para que os louros sejam colhidos tanto por discentes quanto 

docentes. 

Trabalhar a educação musical na escola pública do campo, em um pequeno 

município do sudoeste do estado do Paraná, é possibilitar aos sujeitos a libertação 

de estigmas sociais, fortalecendo o protagonismo do jovem camponês, garantindo a 

ele os direitos fundamentais de humanidade e empoderamento, enquanto cidadão 

capaz de sonhar e realizar, proporcionando desenvolvimento pleno no âmbito 

artístico, político, psicológico, cognitivo e social. 

A construção dessa proposta de musicalização se alinha com a educação do 

campo, pois está inserida num contexto social dos povos trabalhadores do campo e 

de demais movimentos sociais que o cercam. Objetiva, além de proporcionar o 

conhecimento formal da música, a preservação das características históricas do 

povo camponês, inserido num universo de luta e resistência pela terra. 

Os valores de pertencimento desse grupo de camponeses envolvidos com 

política e cultura são evidentes, alinhando-se ao pensamento de Kleber (2006, p. 

40): 

 

[...] ao se combinar política e cultura, providencia-se uma ampla base 
contextual histórica para a expressão cultural, ensejando emergir questões 
sobre as fontes de cultura, tradições, música, expressões artísticas como 
possibilidades de ações nos confrontos políticos. A mobilização e 
reconstrução da tradição tornam-se uma questão central para o que os 
movimentos sociais são e significam para a transformação cultural e social. 
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Partindo desse entendimento, em que a música figura como elemento central 

na proposta de formação humana integral inserida no contexto da escola do campo, 

cenário de resistência dos trabalhadores, pode-se compreender melhor a 

significação deste estudo de caso. 

 

3.8 A escola do campo no cenário histórico do município 

 

Realizar uma contextualização histórica acerca da localidade e do município 

no qual se insere a escola, que figura enquanto cenário da pesquisa é substancial 

para que se possa compreender o “pano de fundo” que evidencia este estudo. 

Partindo desse entendimento, destaca Wachholz (2018, p. 22): 

 

Por volta de 1949 as primeiras famílias foram chegando ao território que 
hoje é São Jorge D’Oeste, oriundas principalmente do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina, cheios de coragem e em busca de uma vida melhor, 
foram demarcando as terras devolutas, ou comprando os direitos dos 
posseiros e fixando residência nas localidades. As mudanças que 
chegavam, vinham em caminhões, que muitas vezes transportavam duas 
ou mais famílias, bem como, animais domésticos como cães, gatos, 
galinhas, patos, vacas, cavalos, enfim, todo o necessário para iniciar essa 
nova fase da vida. Estes caminhões chegavam até onde haviam estradas, 
depois era necessário ir abrindo picadas e seguindo o caminho com 
carroças, cavalos e mulas. 

 

É necessário conhecer a luta e a bravura dos agricultores pioneiros, ao longo 

da história, pelos seus direitos e por uma vida digna: 

 

Em 1950, a companhia de colonização Clevelândia Industrial e Territorial 
Limitada - CITLA, obteve um título de domínio de terras nas Glebas Missões 
e Chopim, que já eram ocupadas por colonos. Até a revolta de 1957 a 
região foi palco de atos de violência repugnantes, as ações dos jagunços 
eram cruéis e resultavam em espancamentos, assaltos, incêndios, 
depredações, estupro de mulheres e até mesmo mortes. Os colonos viviam 
aterrorizados com medo dos terríveis jagunços, mas ao mesmo tempo com 
muita valentia protegiam suas famílias se utilizando das precárias armas 
que dispunham (armas caseiras, pica paus, enxadas, foices). Os colonos 
precisavam decidir entre lutar pela vida de suas famílias e por suas terras 
ou retornar para seus estados de origem. Cabe ressaltar que as mulheres 
desempenharam importante papel, pois se organizaram para criar uma rede 
de proteção aos seus filhos, criando escalas de vigílias noturnas, dando 
apoio aos homens que estavam na luta (WACHHOLZ, 2018, p. 22). 

 

Para concluir essa breve contextualização histórica, indica-se que: 
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Após tanta luta e tanta dor, ainda em outubro de 1957, ocorreu a Revolta 
dos Posseiros. Colonos e posseiros unidos, se organizaram em um conflito 
armado e expulsaram as companhias grileiras e os jagunços por estas 
contratados, exigindo que novas autoridades assumissem. [...] A localidade 
de Pio X, terra fértil e de povo ordeiro e trabalhador, também fez parte desta 
história de luta, as mudanças que iam chegando eram deixadas na 
residência dos Marins até as famílias constrírem suas casas, assim foi se 
conquistando crescimento populacional e econômico. Residências eram 
contruídas, casas de comércio, Igreja e escola (WACHHOLZ, 2018, p. 23). 

 

Através dessa leitura, reporta-se a 1957, ano de construção da Escola de Pio 

X, que recebe o nome da comunidade, construída com doações (terreno e madeira) 

dos pioneiros da localidade, que visavam proporcionar educação aos seus filhos. 

No ano de 1963, com a emancipação política do município de São Jorge 

D´Oeste, a escola foi municipalizada (porque até esse ano pertencia ao município de 

São João), e em 1977 passa a atender as séries finais do ensino fundamental. 

No ano de 1980, conquistou autorização de funcionamento e passa a ser 

reconhecida como escola do campo. Ao longo dos anos passou por mudanças em 

sua perspectiva pedagógica, atualmente denomina-se Escola Estadual do Campo de 

Pio X, nome homônimo ao da comunidade em que se situa. 
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4 ACHADOS DA PESQUISA 

 

4.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

Para essa etapa da pesquisa, elegeu-se dentre os sujeitos do universo 

institucional, aqueles que teriam maior aproximação e que trabalhassem diretamente 

com o tema, podendo evidenciar as ações que atendam aos questionamentos 

propostos neste estudo. 

As entrevistas foram realizadas após a autorização institucional da Escola 

Estadual do Campo de Pio X, aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade URI, participando os entrevistados de forma voluntária, em 

concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse termo indica 

também as particularidades da pesquisa, como riscos e objetivos. Afirma ainda, que 

a identidade dos entrevistados será mantida em sigilo, bem como as funções que 

desempenham na instituição objeto da pesquisa. Para diferenciação nas citações de 

fala, os entrevistados serão identificados com os pseudônimos de Villa-Lobos, 

Caetano Veloso, Elis Regina, Maria Bethânia, Alcione, Cássia Eller, Marisa Monte e 

Daniela Mercury. 

Foram substanciais os momentos das entrevistas para sanar dúvidas e 

enriquecer este estudo. Foi utilizado um roteiro semiestruturado de questões, que 

foram discutidas individualmente, tendo como mediadora esta pesquisadora, 

realizando algumas anotações no decorrer da conversa. As falas também foram 

gravadas e posteriormente foi utilizado o método de degravação para melhor 

compreensão das informações e opiniões emanadas. 

As questões relativas à forma que a musicalização é capaz de incidir no 

desenvolvimento dos estudantes e nas suas relações sociais para além dos muros 

escolares; se os índices avaliativos melhoraram; se a escola ficou mais alegre; e se, 

o projeto propiciou desenvolvimento integral aos indivíduos, foi a pauta direcionada 

aos pais e estudantes. 

Para os profissionais da educação que participaram das entrevistas as 

questões abordadas possuíam um caráter mais teórico e didático, visando 

esclarecer hipóteses relativas ao desenvolvimento integral, percurso acadêmico e 

evasão escolar. 
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4.2 O instrumento de pesquisa e a metodologia de análise 

 

A entrevista foi de caráter dialógico, partindo de um roteiro semiestruturado 

com questões que foram sendo discutidas uma a uma. Questionou-se aos 

entrevistados, — inicialmente com os gestores escolares, pedagogos e professores 

— acerca da sua percepção quanto ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes 

sob pesquisa; a relação entre o desenvolvimento integral e o processo de 

musicalização no sentido de a musicalização incidir no desenvolvimento (cognitivo, 

social e estético) dos estudantes no contexto de uma escola do campo; se houve 

melhoria no desenvolvimento no quesito notas; nos relacionamentos; e se, a evasão 

escolar diminuiu a partir do projeto. Ainda, se questionou se é possível perceber 

diferença na trajetória e desenvolvimento escolar dos estudantes envolvidos no 

projeto em relação aos demais alunos da escola e quais os maiores desafios 

enfrentados no decorrer do projeto. 

A partir da transcrição integral das entrevistas, que tiveram duração de 

aproximadamente uma hora cada, passou-se a análise. O método utilizado foi a 

Análise Textual Discursiva, proposta a partir de Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi 

(2007), dando suporte à interpretação dos dados. 

Para o exame de processos de análise textual discursiva qualitativa, o método 

permite a emergência de diversas compreensões. A análise textual discursiva pode 

ser entendida como um processo auto organizado de “construção da compreensão” 

a partir da interpretação das entrevistas, feita com muito cuidado, pois pode afetar o 

conjunto da coleta e a procura dos significados se apoia em teorizações e posterior 

interpretação. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2003, p. 192), a análise textual discursiva: 

 

[...] pode ser compreendida como um processo auto organizado de 
construção de compreensão em que novos entendimentos emergem de 
uma sequência recursiva de três componentes: desconstrução do corpus, a 
unitarização, o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
categorização, e o captar do novo emergente em que nova compreensão é 
comunicada e validada. 

 

Em um amálgama analítico, no qual processos recursivos são mobilizados, na 

construção de categorias para elaborações de novas compreensões, essa 

abordagem e a análise de conteúdo se misturam. Por um lado, há quem diga que 
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elas pouco diferem, se perceber-se as similaridades entre a construção de unidades 

de significados e a elaboração de inferências (na Análise de Conteúdo), e o 

processo de unitarização e o captar do novo emergente, compreensões (Análise 

Textual Discursiva). 

Já por outro lado, aparentemente, há diferenças em relação às concepções 

de como se produz conhecimento, visto que na Análise de Conteúdo, há um 

conhecimento escondido, intrínseco aos dados que o pesquisador busca desvendar, 

e na Análise Textual Discursiva, a unitarização e a categorização se constituem 

como etapas para que novas compreensões possam ser produzidas. 

A primeira etapa da Análise Textual Discursiva, a unitarização, se caracteriza 

por uma leitura cuidadosa e profundada dos dados em um movimento de separação 

das unidades significativas. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 132), os dados são “recortados, 

pulverizados, desconstruídos, sempre a partir das capacidades interpretativas do 

pesquisador”. Nessa fase, uma condição necessária é o estabelecimento de uma 

relação profundada do pesquisador com seus dados. 

A segunda fase trata da categorização, que se caracteriza por um “processo 

de comparação entre as unidades definidas no processo inicial da análise, levando 

ao agrupamento de elementos semelhantes” (MORAES, 2003, p. 197). De acordo 

com algum critério, em razão dos objetivos do trabalho, constroem-se as categorias 

por meio dos elementos semelhantes, sendo que a todo o momento elas podem ser 

modificadas e reorganizadas num processo em espiral. 

Como afirmam Moraes e Galiazzi (2007, p. 125), “[...] as categorias não saem 

prontas, e exigem um retorno cíclico aos mesmos elementos para sua gradativa 

qualificação. O pesquisador precisa avaliar constantemente suas categorias em 

termos de sua validade e pertinência”. 

Na Análise Textual Discursiva, o processo de categorização das unidades de 

significados caracteriza-se por três propriedades, as quais dizem respeito a: 1ª) 

validade ou pertinência; 2ª) homogeneidade; e, 3ª) a não exclusão mútua. 

A primeira propriedade está ligada à representatividade das descrições e 

interpretações feitas dos dados por meio do conjunto de categorias (MORAES, 

2003). Estas precisam ser válidas e pertinentes aos objetivos da análise, bem como 

representar os dados em relação à fundamentação teórica adotada pelo 

pesquisador. 
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A segunda propriedade diz respeito à homogeneidade, ou seja, “as categorias 

de um mesmo conjunto precisam ser construídas a partir de um mesmo princípio, de 

um mesmo contínuo conceitual (MORAES, 2003, p. 199)”. 

A terceira categoria apontada pelo autor diz respeito à “exclusão mútua”. 

Entretanto esse autor não concorda que seja necessário acontecer uma exclusão 

mútua entre as unidades de significado. Moraes (2003, p. 199) afirma que: 

 

[...] uma mesma unidade pode ser lida de diferentes perspectivas, 
resultando em múltiplos sentidos, dependendo do foco ou da perspectiva 
em que seja examinada. Por essa razão aceitamos que uma mesma 
unidade possa ser classificada em mais de uma categoria, ainda que com 
sentidos diferentes. 

 

A terceira (e última fase) da análise trata da construção de um metatexto pelo 

pesquisador, que tece considerações sobre as categorias que construiu. 

Segundo Moraes (2003, p. 202): 

 

[...] os metatextos são constituídos de descrição e interpretação, 
representando o conjunto um modo de compreensão e teorização dos 
fenômenos investigados. A qualidade dos textos resultantes das análises 
não depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas é, também, 
consequência do pesquisador assumir-se como autor de seus argumentos. 

 

Nessa fase, o pesquisador busca expressar suas intuições e novos 

entendimentos a partir da sua rigorosa e ostensiva análise de dados. A validade e 

confiabilidade dos resultados de uma pesquisa, segundo Moraes (2003, p. 206), 

depende “do rigor com que cada etapa da análise foi construída”. A partir desse 

entendimento foi possível identificar vários pontos que não estavam pré-definidos, 

partindo das vozes emergentes nos textos analisados. 

 

4.3 As vozes dos sujeitos da pesquisa 

 

4.3.1 Unitarização: a desmontagem dos textos 

 

De acordo com Moraes (2003), “a unitarização representa um movimento 

para o caos, de uma desorganização de verdades estabelecidas”. Visando, 

esclarecer e pontuar os objetivos e finalidades a que este estudo se propõe, 
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constituíram-se, a partir da desmontagem dos textos, as seguintes unidades de 

análise: 

 

Quadro 1 – Unitarização a partir da desmontagem dos textos 
1 Envolvimento e prazer dos estudantes da escola com a musicalização 
2 Desenvolvimento integral dos estudantes em função do processo de 

musicalização considerando aspectos cognitivos, sociais e estéticos 
3 Melhoria do desempenho acadêmico em função da participação nas aulas de 

musicalização 
4 Diminuição dos índices de evasão escolar em função da participação dos 

estudantes nas aulas de musicalização 
5 Diferenças cognitivas entre os estudantes que participam das aulas de 

musicalização em relação aos demais estudantes da escola 
6 A forma como a musicalização incide no desenvolvimento dos estudantes e 

nas suas relações sociais para além dos muros escolares 
7 A ampliação do repertório musical e cultural após a participação nas aulas de 

musicalização 
8 Envolvimento da comunidade escolar com o projeto de musicalização 
9 Envolvimento dos pais dos estudantes com o projeto de musicalização 
10 Fortalecimento dos vínculos afetivos em função da participação nas aulas 

Nota: Quadro elaborado pela autora a partir da unitarização proposta por Moraes e Galiazzi, 2007 
 

4.4 Categorização 

 

A categorização trata-se de um processo que torna possível a classificação 

das unidades de análise, resultando em categorias que sejam capazes de destacar 

um aspecto específico e importante dos fenômenos investigados. Um conjunto de 

unidades resulta em uma categoria, a partir de aspectos de semelhança que as 

aproxima (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

 

Quadro 2 – Categorização 
1 Desenvolvimento 

integral dos 
estudantes 
envolvidos 
(aspectos 
cognitivos, sociais e 
estéticos) 

- Raciocínio lógico matemático 
- Memorização 
- Desenvolvimento da coordenação motora 
- Desenvolvimento da linguagem 
- Evolução da qualidade de produção e interpretação 
textual 
- Ampliação progressiva de recursos comunicativos 
- Melhoria no processo ortografia e gramática 
- Ampliação do repertório musical e universo cultural 
- Atenção e concentração 
- Organização 
- Equilíbrio 
- Conhecimento estético 
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-Sensibilidade, senso rítmico, harmonia, criatividade  
2 Relações sociais no 

universo escolar 
- Convívio harmonioso 
- Trabalho em equipe 
- Responsabilidade 
- Vínculos afetivos 
- Respeito mútuo 

3 Relações sociais 
para além dos 
muros escolares 

- Prazer e envolvimento nos eventos sociais da 
comunidade 
- Alívio das tensões e instabilidades emocionais 
familiares 
- Autodisciplina e organização 
- Convívio harmonioso familiar e em sociedade 
- Fortalecimento de vínculos afetivos com os colegas e 
amigos 

4 Desempenho 
acadêmico 

- Melhoria de resultados nos processos avaliativos 
(notas) 
- Empenho e participação nos trabalhos escolares 
- Envolvimento nos projetos da instituição 
- Melhoria dos índices escolares 

5 Diminuição da 
evasão escolar 

- Aumento dos índices da frequência escolar 
- Retorno a escola dos estudantes faltosos e até 
evadidos 

6 Envolvimento 
familiar 

- Participação dos pais nos eventos escolares 
- Compromisso e participação com a vida escolar dos 
filhos 
- Investimento na compra de instrumentos e materiais 

Nota: Quadro elaborado pela autora a partir da categorização proposta por Moraes e Galiazzi, 2007 
 

Na construção e agrupamento das categorias levou-se em consideração o 

roteiro semiestruturado e a forma como as questões iam se coadunando. Destaca-

se que, embora se possa enunciar quais as perguntas que deram origem a cada 

categoria, os recortes foram realizados em diversas questões, tendo em vista que a 

proposta de aplicação do instrumento de pesquisa foi a realização de entrevista 

dialógica. 

A categoria 1 tratou do desenvolvimento integral dos estudantes envolvidos 

(aspectos cognitivos, sociais e estéticos). Os questionamentos abordaram a 

melhoria no desenvolvimento integral dos estudantes em função do processo de 

musicalização considerando aspectos cognitivos, sociais e estéticos. Também 

discorreu cerca das diferenças cognitivas entre os estudantes que participam das 

aulas de musicalização em relação aos demais estudantes da escola. 

Na categoria 2, o debate foi acerca das relações sociais no universo escolar e 

os questionamentos foram sobre o envolvimento dos estudantes com o projeto de 
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musicalização, com vistas ao fortalecimento dos vínculos afetivos entre os 

estudantes em função do projeto. 

Na terceira categoria, esta pesquisa aborda as relações sociais para além dos 

muros escolares e de que forma a musicalização incide no desenvolvimento dos 

estudantes e nas suas relações sociais para além da escola. 

A categoria 4 aborda o desempenho acadêmico dos estudantes e como a 

musicalização melhorou o desempenho acadêmico (notas) dos estudantes, 

abrangendo especificamente os índices escolares. 

A categoria 5 trata da forma com que a musicalização possibilita que os 

estudantes tenham maior responsabilidade com a assiduidade às aulas, diminuindo 

os índices de evasão escolar. 

Na sexta e última categoria, sobre o envolvimento familiar no projeto de 

musicalização, questionou-se o envolvimento da família com as aulas de música. 

Destaca-se que como critério adotado para a inclusão das unidades em cada 

categoria, a semelhança não apenas de termos e expressões, mas de significações 

a partir das narrativas de experiências vivenciadas pelos entrevistados. 

Dessa forma, segue a categorização, aliando as interlocuções empíricas e 

teóricas: 

 

4.4.1 Desenvolvimento integral dos estudantes envolvidos (aspectos cognitivos, 

sociais e estéticos) 

 

- Percepção de melhoria no desenvolvimento integral dos estudantes em 

função do processo de musicalização considerando aspectos cognitivos, sociais e 

estéticos 

- Diferenças cognitivas entre os estudantes que participam das aulas de 

musicalização em relação aos demais estudantes da escola 

 

Essa categorização nos remete a temática relativa à formação e 

desenvolvimento integral dos estudantes, temática norteadora da pesquisa alinhada 

ao processo de musicalização dos estudantes da escola do campo: 

 

Eu acredito e durante minha experiência profissional pude comprovar que a 
musicalização interfere sim e ajuda no crescimento pessoal e cognitivo dos 
estudantes. A grande maioria, dos estudantes que participavam do projeto 
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apresentou ampliação progressiva dos recursos comunicativos, melhoria na 
ortografia e gramática, elaboração de textos e interpretação nas aulas de 
Língua Portuguesa e além disso, as melhores notas em ambas as 
disciplinas, tanto Português, quanto de Inglês, eram dos alunos envolvidos 
no projeto (VILLA-LOBOS, 2020). 

 

A fala do entrevistado vai ao encontro da reflexão referente à utilização da 

música como linguagem universal, utilizada nas aulas de Língua Portuguesa e de 

Língua Inglesa, com notável crescimento acadêmico, propiciando a exteriorização 

das emoções: 

 

A música com sua linguagem universal nos faz crer que talvez seja a mais 
elevada, a mais ambígua, incognoscível e reveladora, tangível e distante 
das artes. E, também, o mais atraente e enigmático caminho para se 
compreender as coisas no mundo. A música atua na esfera dos 
sentimentos. Qualquer ser humano, mesmo que pouco dotado de 
sensibilidade musical, percebe e sente o magnetismo que a música exerce 
sobre si. Esse magnetismo impulsiona as manifestações e exteriorizações 
das emoções do homem e, consequentemente, o sensibiliza profundamente 
(FERNANDES, 2008, p. 03). 

 

Analisando a fala do entrevistado e a fundamentação teórica elencada, pode-

se constatar que ambas apontam a musicalização como uma proposta positiva e 

capaz de propiciar formação integral aos estudantes envolvidos com a música.  

Vejamos na área da matemática: 

 

[...] percebi um melhor rendimento por parte dos alunos que faziam as 
aulas, as diferenças eram evidentes, eram os mais concentrados o 
desenvolvimento do raciocínio lógico era perceptível e muitas vezes eles 
queriam mostrar para a gente o que tinham aprendido, procurando tocar 
principalmente suas flautas, que carregavam com facilidade em suas 
mochilas (DANIELA MERCURY, 2020). 

 

Quanto a formação integral do ser, essa fala vem reforçar que: 

 

A música auxilia no desenvolvimento humano, na concentração, arranjos 
mentais e saúde. O grupo “Semeadores da Paz” teve oportunidades de 
partilhar experiências diversas em palcos de eventos, na região. Um dos 
integrantes do grupo seguiu caminho e está cursando Licenciatura em 
Música, com foco no trabalho como professor de flauta doce. Hoje, após 
seis anos de início dessa experiência na Escola do Campo Pio X, o flautista 
foi aprovado na USP e pretende seguir carreira. Ano passado conquistou a 
semifinal do maior festival de flautas doce do mundo, em Amsterdã, na 
Holanda, perdendo apenas para três musicistas da Europa (MARISA 
MONTE, 2020). 

 

Ainda sobre o desenvolvimento integral propiciado pela musicalização: 
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O prazer e envolvimento dos educandos com a música são visíveis até hoje, 
o que foi surpreendente foi a rapidez com que eles aprendiam uma nova 
música; o que influenciou de forma positiva no desenvolvimento cognitivo 
desses estudantes, principalmente desenvolvendo a atenção, concentração, 
organização e persistência. Quando o projeto de musicalização iniciou eu 
era professora da sala de recursos e os alunos que eu atendia possuíam 
sérias dificuldades de aprendizagem ou possuíam algum tipo de deficiência. 
Era evidente a melhoria daqueles que frequentavam o projeto em relação 
aos demais. Mas, o que deve ser sempre lembrado é que o projeto de 
musicalização era ofertado para todos, indistintamente, indiferente de suas 
limitações. Foi somente no ano de 2019 que assumi a direção da escola, 
então meu olhar de gestora me permitiu uma visão macro, percebendo o 
desenvolvimento de todos, não somente daqueles com dificuldades (ELIS 
REGINA, 2020). 

 

A fala da entrevistada, que enquanto professora de sala de recursos, 

acompanhou o surgimento e o desenvolvimento do projeto de musicalização, e 

agora na função de gestão, evidencia os resultados positivos e também permite 

perceber os efeitos positivos da musicalização na escola do campo. Além disso, 

demonstra claramente que os estudantes que participaram das aulas se destacam 

em relação aos demais. 

 

4.4.2 Relações sociais no universo escolar 

 

- Envolvimento dos estudantes com o projeto de musicalização 

- Fortalecimento dos vínculos afetivos 

 

Essa categoria nos remete a reflexão no tocante às relações sociais no 

contexto de universo escolar e ao envolvimento dos estudantes com o projeto de 

musicalização, bem como o fortalecimento dos vínculos afetivos entre os estudantes 

em função do projeto. 

 

Eu era professor de outras disciplinas e acompanhei o projeto. Os alunos se 
reuniam no intervalo, em grupos, tocavam em conjunto. Quando havia 
qualquer tipo de atividade cultural na escola, rapidamente eles se 
organizavam e preparavam prazerosamente uma apresentação. O convívio 
entre eles era harmonioso, aprenderam a trabalhar em equipe, pois ao tocar 
em conjunto se acostumaram com essa dinâmica. Um ajudando o outro, 
sempre valorizando o conhecimento preexistente, isto é, as músicas que 
costumam ouvir em casa e nas horas de lazer, inclusive canções folclóricas, 
que aprenderam em casa, eram executadas na escola (VILLA-LOBOS, 
2020). 
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Partindo do pressuposto de que a “transmissão” do conhecimento acontece 

socialmente, vivenciando o conhecimento, se compreende que é nas interações com 

o outro que o processo de aprendizagem se consolida, que a bagagem de 

conhecimento cotidiano dos estudantes deve ser o ponto de partida do processo de 

educação escolar, mas não seu ponto de chegada. 

 

A questão reside, portanto, no que significa considerar o indivíduo e o 
conhecimento como essencialmente sociais. Significa, dentre outras coisas, 
considerar que o indivíduo não pode elaborar seu conhecimento individual a 
não ser apropriando-se do conhecimento historicamente produzido e 
socialmente existente [...]. Nesse sentido, reconhece a trabalho educativo, 
valorizar a transmissão da experiência histórico social, valorizar a 
transmissão do conhecimento socialmente existente (DUARTE, 2007, p. 92-
93). 

 

A partir desse entendimento, do trabalho educativo e do ponto de partida do 

processo de educação escolar que valoriza a interação entre os estudantes e a sua 

bagagem cultural, 

 

[...] pelo empenho dos estudantes que iniciaram com as flautas de baixa 
qualidade, porém, logo quando o projeto ganhou corpo, alguns receberam 
doações de flautas melhores de seus “padrinhos”, outros adquiriram 
instrumentos com ajuda dos pais e outros ainda, emprestavam as flautas 
dos colegas para a aula. Em forma de agradecimento, tocavam as músicas 
que os pais gostavam, que de alguma forma lhes trouxessem boas 
lembranças (ELIS REGINA, 2020). 

 

Volte-se ao que esclareceu Saviani (1997), acerca do principal objetivo da 

educação, lapidar em cada pessoa os atributos sociais necessários para a 

convivência harmônica, isto é, a humanização: 

 

A vontade de proporcionar o que tínhamos de melhor aos estudantes foi 
mais forte que as dificuldades. A princípio as aulas iniciaram com flautas de 
R$1,40 centavos. Elas não eram boas para aprendizagem, mas os 
estudantes adoraram! Engajaram-se! A professora, com o auxílio de alguns 
estudantes, perfurou com um prego quente os furos que vieram fechados 
para conseguir que eles extraíssem as primeiras notas. Logo, alguns 
professores e alguns pais fizeram doações, contribuíram financeiramente e 
enfim, adquirimos flautas melhores, no valor de R$18,00. A professora, 
incansável, foi preparando os estudantes que se empolgaram, começaram a 
tocar flautas diariamente e, compuseram o grupo de flautistas denominado: 
“Semeadores da Paz” (MARISA MONTE, 2020). 
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4.4.3 Relações sociais para além dos muros escolares 

 

- A musicalização incide no desenvolvimento dos estudantes e nas suas 

relações sociais para além dos muros da escola 

 

Essa categorização aponta as relações dos estudantes para além dos muros 

escolares, isto é, as suas vivências em comunidade, nas famílias, no convívio com 

os amigos: 

 

Quando é época de Natal ou da Páscoa, fazemos a novena aqui na Capela 
de São Pio X e durante os encontros têm os cânticos e no final o 
encerramento com a noite da partilha. A “piazada” que aprendeu a tocar os 
instrumentos na escola, principalmente a flauta e o violão, é quem anima 
para nós. Eles se reúnem nas casas e ensaiam as músicas bem 
conhecidas, que é para o povo todo poder cantar junto. Além de que, em 
casa, não temos mais aquela menina deprimida. A flauta é uma válvula de 
escape, quando ela está triste se refugia na música (CÁSSIA ELLER, 2020). 

 

Essa fala, da entrevistada, nos remete a reflexão proposta por Moll (2012) 

quanto à definição de um paradigma contemporâneo de educação integral, 

entendendo que o território da educação escolar pode expandir-se para além dos 

muros da escola, alcançando o seu entorno e as cidades em suas múltiplas 

possibilidades educativas. 

A respeito do tema, enaltece-se o seguinte relato: 

 

Sem dúvidas a escola é um grande centro cultural e a musicalização 
fortalece o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. A 
musicalização é instrumento de desenvolvimento pleno. Apesar das restritas 
condições financeiras da escola pública, a referida experiência demonstra 
que com muita boa vontade e determinação, que é possível fazermos mais 
pela qualidade de ensino e aprendizagem na escola pública (MARIA 
BETHÂNIA, 2020). 

 

Analisando esse fragmento da entrevista, percebe-se que a escola é, sem 

dúvida, o centro cultural de referência na comunidade em que está inserida e o 

trabalho que nela é realizado se reflete para além do espaço escolar, ultrapassando 

os muros que cercam a instituição. As dificuldades, por sua vez, são passíveis de 

superação, quando há boa vontade e determinação em prol do bem comum. 
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4.4.4 Desempenho acadêmico 

 

- Melhoria do desempenho acadêmico (notas) dos estudantes, em relação 

aos demais alunos da escola 

- Melhoria dos índices escolares 

 

Nesse quesito, as entrevistas apontam os efeitos positivos da musicalização 

para o rendimento escolar individual dos estudantes envolvidos com o projeto de 

musicalização, consequentemente contribuindo para a melhoria dos índices 

escolares — uma preocupação da equipe escolar nos processos de avaliação 

externa — tão veementemente utilizadas no estado do Paraná, reforçando o já 

exposto (p. 91 desta dissertação), por Bonamimo e Bressa (2004). 

Em consonância, o relato a seguir: 

 

Para a instituição de ensino foi de suma importância o desenvolvimento 
desse projeto, que veio de encontro com a filosofia da escola que é a 
formação integral do nosso estudante. Além dos impactos positivos para a 
aprendizagem, com os alunos melhorando as notas, melhora 
consequentemente a avaliação institucional e os nossos índices escolares. 
Os estudantes permanecendo um tempo maior na escola têm condições de 
participar ativamente dos trabalhos e projetos escolares. É claro que não 
podemos afirmar que 100% dos estudantes que fizeram sua matrícula nas 
aulas de musicalização aprenderam a tocar o instrumento, ou que todos 
foram tocados pela música. Sempre tem aqueles que pelo caminho 
desistem, mas seguramente o convívio social foi significativo e de uma 
forma ou de outra, foi possibilitado a todos a participação nas aulas. 
Seguramente, cerca de 80% destes estudantes que frequentavam 
regularmente as aulas, foram alfabetizados musicalmente e se tornaram 
melhores alunos nos aspectos cognitivos, estéticos e sociais (ELIS 
REGINA, 2020). 

 

A fala da gestora nos remete ao pensamento de Anísio Teixeira (1989) (p. 49 

desta dissertação), idealizador da proposta de educação integral, com oferta de 

escola pública de qualidade, que atendesse aqueles que necessitam oportunidades 

completas de vida. 

Pode-se perceber ainda, na fala da entrevistada, que o projeto de 

musicalização não conseguiu atingir 100% dos estudantes que se matricularam nas 

aulas, educando-os musicalmente. Entretanto, o convívio social possibilitado a todos 

foi de extrema importância. O percentual de 80% é bastante expressivo, 

considerando a complexidade da educação musical. Conforme Shepherd e Wicke 

(1997) (p. 27 desta dissertação), é possível entender a música como uma prática 
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constituída social e culturalmente, fruto da diversidade de relações, como prática da 

linguagem e da comunicação. 

Partindo desse entendimento, o fato de haver interação entre os estudantes 

no decorrer das aulas, ensaios ou apresentações nos eventos comunitários já 

demonstra que a prática musical é uma contribuição relevante para a plena 

formação humana. 

 

4.5 Evasão escolar 

 

- Aumento dos índices da frequência escolar 

- Retorno a escola dos estudantes faltosos e evadidos 

 

Questionando os envolvidos, seja através de entrevista ou do grupo focal, 

acerca do aumento dos índices de frequência escolar e como o projeto era atrativo 

para os casos de evasão escolar, foram obtidas diversas contribuições: 

 

Nós tivemos uma colega que faltava muito nas aulas, a gente achava que 
ela iria reprovar por falta. Quando começaram as aulas de música ela ficou 
empolgada e vinha só nos dias do curso, mas a professora falou para ela 
que para poder participar das aulas ela não podia faltar nas aulas regulares. 
Então, para poder tocar com a gente, ela voltou a frequentar as aulas 
normalmente e até passou de ano (CAETANO VELOSO, 2020). 

 

Ainda no quesito frequência escolar: 
 

Os estudantes gostavam muito, empenharam-se, criaram um quarteto que 
se reunia nos finais de semana para ensaiar. Um motivava o outro e um 
pré-requisito era não faltar nas aulas. Enfim, foi um trabalho lindo que fez a 
diferença na vida dos estudantes. Quando tirávamos os relatórios de 
frequência, que é uma prática comum na escola para o programa “Presente 
na Escola”, até comentávamos que os estudantes com menos faltas eram 
aqueles envolvidos com a música (MARIA BETHÂNIA, 2020). 

 

Para situarmos o trabalho desenvolvido na escola, com vistas à melhoria na 

qualidade da educação e enquanto ferramenta capaz de auxiliar esses estudantes 

nos tempos da vida e da escola, encontra-se embasamento em Moll (2007, p. 59): 

 

Trata-se de reaproximar os tempos da vida dos tempos da escola, 
entendendo-os em seu continuum. Trata-se de avançar na qualificação do 
espaço escolar como espaço de vida, como espaço de conhecimentos e 
valores, como espaço no qual a vida transita em sua complexidade e 
inteireza, como espaço no qual cada aluno possa conhecer as artes, as 
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ciências, as matemáticas, a literatura para que possa, também, ressituar-se 
na cidade, compreendendo-a, compreendendo-se e incorporando-se a ela. 

 

Portanto, o patamar a partir do qual se organiza uma escola que pensa e 

propõe formação integral precisa considerar as individualidades, os saberes, as 

histórias e as trajetórias dos grupos e dos sujeitos com os quais trabalha. 

 

4.6 Envolvimento familiar 

 

- Participação dos pais nos eventos escolares 

- Compromisso e participação com a vida escolar dos filhos 

- Investimento na compra de instrumentos e materiais 

 

Para esse tópico da pesquisa foi substancial a entrevista com duas mães de 

estudantes, tendo como pauta especialmente o envolvimento familiar durante as 

aulas de musicalização. 

 

Quando a nossa menina chegou em casa, tocando um pedacinho da 
música “Noite Feliz”, eu fiquei muito emocionada, chamei meu marido para 
escutar também. Mas a flauta nem era dela, era da escola. Os dias foram 
passando e ela precisava de uma flauta melhor. Juntei uns “trocos” e 
mandamos comprar uma flauta boa: daí sim! Ela passou a tocar muitas 
músicas e em cada apresentação na escola que convidavam a gente eu ia 
assistir, porque, afinal, é um orgulho para uma mãe (CÁSSIA ELLER, 2020). 

 

Durante a entrevista, por ter um caráter mais informal, pôde o estudante se 

manifestar de forma espontânea e expor seu ponto de vista: 

 

Minha mãe sempre trabalhou muito e para vir na escola ficava bem 
complicado, mas nos eventos que aconteciam e a escola mandava convite, 
dizendo que a gente ia tocar, ela até trocava de horário no serviço dela, só 
para ver a gente se apresentar, além de que eu nem flauta tinha, era 
emprestada. Com o tempo os professores fizeram uma “vaquinha” e 
compraram flautas pra gente (CAETANO VELOSO, 2020). 

 

A experiência de realizar uma entrevista no âmago de um lar proporcionou a 

esta pesquisadora iniciar um desvelamento geral das questões norteadoras deste 

estudo; falar e ouvir num fluxo de comunicação organizado e reflexivo é desafiador. 

Fica evidente que a cooperação dos professores auxiliando na compra dos 

instrumentos fez a diferença na vida desses estudantes. A expressão dos 
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participantes é instigante, as vozes dos membros da família, pouco a pouco, foram 

emergindo: 

 

Eu sempre gostei de música, mas pensei que não conseguiria tocar um 
instrumento. Tentei violão, mas doía a minha mão, mas a flauta não. Daí fui 
na primeira aula, depois em outra e outra. Fui gostando, procurava nunca 
faltar, porque se perdia uma lição ficava atrasada dos outros. Depois vieram 
as aulas de violino com o professor Adão. No começo era muito difícil, mas 
com o tempo também ficou mais fácil, eu adoro estar no palco e ver toda 
aquela gente aplaudindo “nós”, me sinto feliz e importante. Meus melhores 
amigos fiz durante as aulas de música, nunca mais vou esquecer deles 
(ALCIONE, 2020). 

 

Ao observar esse relato de uma estudante, fica evidente que além da 

preocupação em não faltar nas aulas, há também a melhoria da autoestima como 

um ponto positivo e passível de anotação. Além dos laços afetivos que surgiram e 

foram fortalecidos, durante as aulas, estreitando as amizades entre os estudantes. 

 

4.7 A construção de um metatexto: descrever e interpretar 

 

Nessa terceira e última fase da análise textual discursiva, aborda-se a 

construção de um metatexto, com considerações acerca das categorias construídas. 

Parafraseando Moares e Galiazzi (2007), “descrever é apresentar diferentes 

elementos que emergem dos textos analisados e representados pelas diferentes 

categorias”. 

Esse processo permite ao pesquisador intervir nos discursos a que sua 

produção se refere. Para tal, exige-se a produção de um conjunto de argumentos 

(chamados aglutinadores) que são organizados em torno de uma tese geral. Estas 

categorias e subcategorias podem dar origem a argumentos intermediários. 

Nessa perspectiva, o pesquisador faz suas interpretações a partir das teorias 

construídas durante o processo de análise das entrevistas. Essa teorização permite 

um avanço na compreensão dos fenômenos investigados, possibilitando uma 

construção de novas visões teóricas. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 130): 

 

Uma forma de garantir textos bem sequenciados e encadeados é o uso de 
teses e argumentos aglutinadores. Bons textos, resultantes de análises 
textuais discursivas, precisam defender argumentos. Precisam assumir e 
defender teses construídas pelo pesquisador ao longo da análise. 
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A construção da tese é empregada para construir a consistência do todo e os 

argumentos aglutinadores são organizados em torno dela. 

Ainda, para Moraes e Galiazzi (2007, p. 131), “bons textos dificilmente são 

produzidos na primeira tentativa, mas requerem uma construção e reconstrução 

permanentes. Até mesmo escritores experientes elaboram muitas versões de sua 

produção escrita”. 

Assim, percebe-se que a construção de um texto ocorre com reiterados 

movimentos de leitura e escrita crítica, que permite a produção de textos coesos e 

com clareza. 

A partir destas reflexões foi construído o quadro abaixo, destacando os 

principais elementos obtidos por meio do resultado dos textos submetidos à análise: 
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Quadro 3 – Método auto-organizado de análise textual discursiva 
 Unidades de análise  Categorias  Argumentos aglutinadores Tese geral 
1 Envolvimento e prazer dos estudantes 

da escola com a musicalização 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Desenvolvimento 
integral dos 
estudantes 
envolvidos (aspectos 
cognitivos, sociais e 
estéticos) 
 
Desempenho 
acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Desenvolvimento do 
raciocínio lógico matemático 
 
Memorização 
 
Coordenação motora e da 
linguagem 
 
Evolução da qualidade de 
produção e interpretação 
textual 
 
Atenção e concentração 
 
Melhoria no processo 
ortografia e gramática 
 
Ampliação progressiva de 
recursos comunicativos, 
repertório musical e universo 
cultural 
 
Organização 
 
Equilíbrio 
 
Conhecimento estético 
 
Sensibilidade, senso rítmico, 
harmonia e criatividade 

A análise textual 
discursiva propiciou 
evidenciar através 
da análise dos 
textos, que a 
musicalização é um 
processo 
extremamente 
importante na 
formação integral 
do ser. Trata de 
uma estratégia 
metodológica, 
capaz de auxiliar os 
estudantes nas 
diversas fases de 
escolarização, que 
transcende os 
códigos de 
linguagens. Reflete 
diretamente nas 
notas escolares e 
na diminuição da 
evasão escolar, 
atraindo os pais a 
acompanhar a vida 
escolar dos filhos. 
Além nas benesses 
já citadas, contata-
se com este estudo 

2 Desenvolvimento integral dos 
estudantes em função do processo de 
musicalização considerando aspectos 
cognitivos, sociais e estéticos 

3 Melhoria do desempenho acadêmico 
em função da participação nas aulas 
de musicalização 

4 A ampliação do repertório musical e 
cultural após a participação nas aulas 
de musicalização 

5 Diferenças cognitivas entre os 
estudantes que participam das aulas 
de musicalização em relação aos 
demais estudantes da escola 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Relações sociais no 
universo escolar 

6 A forma como a musicalização incide 
no desenvolvimento dos estudantes e 
nas suas relações sociais para além 
dos muros escolares 

7 A ampliação do repertório musical e 
cultural após a participação nas aulas 
de musicalização 

8 Envolvimento da comunidade escolar 
com o projeto de musicalização 
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Prazer e envolvimento nos 
eventos da comunidade 
 
Alívio das tensões 
emocionais 
 
Autodisciplina e organização 
 
Convívio 
 
Fortalecimento de vínculos 
afetivos 

que também auxilia 
em suas relações 
escolares e 
também para além 
dos muros da 
escola. 

9 Diminuição dos índices de evasão 
escolar em função da participação 
dos estudantes nas aulas de 
musicalização 

 
 
3 

 
Diminuição da 
evasão escolar 
 

 
 
2 

Aumento dos índices da 
frequência escolar e retorno 
a escola dos estudantes 
faltosos e até evadidos 

10 Fortalecimento dos vínculos afetivos 
em função da participação nas aulas 

11 Envolvimento dos pais dos 
estudantes com o projeto de 
musicalização 

 
 
4 

 
 
Envolvimento familiar 

 
 
3 

 Aumento da participação dos 
pais nos eventos escolares 
com o compromisso de 
acompanhar a vida escolar 
dos filhos, inclusive com 
investimento na compra de 
instrumentos e materiais 

Nota: Quadro elaborado pela autora a partir do método auto-organizado de análise textual discursiva proposta por Moraes e Galiazzi, 2007 
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O diálogo criado a partir e entre as categorias, propõe possibilidades de 

resposta ao estudo, a auto-organização corresponde às reestruturações discursivas 

que ocorrem a partir dos fenômenos investigados. 

Uma boa análise permite ao pesquisador expressar suas construções, sem, 

contudo, abafar as múltiplas vozes de atores que estão presentes nos textos 

produzidos. 

De acordo com Moraes e Galiazzi (2007, p. 135): 

 

Ainda que auto-organizado, o processo de produção textual implica em o 
pesquisador se assumir sujeito e autor de seus textos, em perceber-se autor 
dos argumentos que defende. Assumir-se autor é ter coagem de expressar 
argumentos próprios dentro do trabalho. 

 

Partindo desse entendimento e da análise proposta pelos autores, pode-se 

afirmar que o diálogo criado possibilita inferir que a musicalização na escola do 

campo figura como propulsora da formação integral do ser, incidindo no 

desenvolvimento (cognitivo, social e estético) dos estudantes. 

Foi possível avançar da experiência empírica para o conhecimento acadêmico 

científico, fundamentando-o. Também se evidenciou como a musicalização incidiu 

nas relações sociais dos estudantes na escola e para além dos muros escolares, 

refletindo na sua trajetória, com melhora expressiva das notas, e na diminuição da 

evasão escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluir uma pesquisa não significa dizer que todas as possibilidades de 

respostas às indagações iniciais foram esgotadas. No decorrer de um estudo, 

geralmente se formulam questionamentos que no percurso da escrita podem ou não, 

ser confirmados. Após um longo período de estudos, observação, discussões e 

investigação, esta pesquisa propôs um olhar para a musicalização na educação 

integral que acontece em uma pequena — e ao mesmo tempo gigante — escola do 

campo. 

A dissertação buscou subsídios para responder como o processo de 

musicalização compõe a perspectiva de formação integral dos estudantes no 

contexto de uma escola do campo. Essa questão central norteou todo o processo 

investigativo, perpassando pelas dimensões estéticas, cognitivas e sociais, 

compreendendo o estudante como um sujeito de direito a novos saberes e a 

espaços educativos, com oportunidades educacionais igualitárias, que propiciem o 

pleno desenvolvimento, acesso e permanência de cada um, no universo escolar. 

Os objetivos específicos pretendidos no início desta pesquisa buscavam 

avançar de um estudo de caso, ou seja, de uma experiência empírica, para o 

conhecimento acadêmico científico, no campo da musicalização, elencando quais os 

desafios enfrentados e como os superar, além investigar se existiu diferenciação no 

desenvolvimento integral dos estudantes em função do processo de musicalização. 

Para isso, foram levados em consideração aspectos cognitivos, sociais e 

estéticos, e de que forma a musicalização incidiu no desenvolvimento dos 

estudantes e nas suas relações sociais para além dos muros escolares, comparando 

a trajetória e o desenvolvimento escolar dos estudantes envolvidos no projeto em 

relação aos demais alunos da escola. 

A partir do aprofundamento teórico, foi possível constatar que a experiência 

empírica alcançada através deste estudo de caso, avançou para o campo do 

conhecimento acadêmico-científico. 

Refletiu-se, através das entrevistas, que a vivência musical foi significativa 

para a vida dos estudantes, refletindo nas avaliações escolares e na assiduidade 

desses alunos, e que, a carência de material (instrumentos) foi um desafio, todavia, 

possível de ser superado com um trabalho cooperativo. 
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As relações de amizade desses estudantes foram fortalecidas ao se 

organizarem para os ensaios e apresentações, enquanto sujeitos sociais, com 

capacidades e senso estético apurado ao selecionar músicas eruditas (que antes 

não faziam parte de seu repertório cultural) para apresentação à comunidade em 

geral durante os eventos sociais e religiosos, comprovando assim a ampliação de 

seu universo artístico cultural. 

A realização de um estudo num universo permeado por um cenário de luta 

pela terra e dignidade, que busca assegurar a manutenção e a preservação das 

características culturais dos camponeses, ao mesmo tempo em que oportuniza 

contato com a cultura universal é desafiador. 

Ao analisar o pensamento, concepções e ações do educador Anísio Teixeira, 

percebe-se que seus anseios de uma educação integral voltada às crianças, 

adolescentes e jovens das escolas públicas brasileiras, proporcionando mais contato 

com as artes, cultura e com o conhecimento científico historicamente acumulado, 

permanecem vivos e frutificando. 

Muitas foram as dificuldades para a realização deste estudo, sendo a principal 

delas a retomada de inúmeras leituras, que visavam fortalecer a escrita acadêmico-

científica após muitos anos afastada desse universo, em que a pesquisadora havia 

se dedicado à docência e à criação dos filhos. 

Recebi como presente da URI, a orientação com a Profa. Dra. Jaqueline Moll 

e acreditem! Isso me apavorou... tive uma crise nervosa, porque entendi, naquele 

momento, que eu precisava de muita leitura para poder corresponder — ao menos 

em parte — ao conhecimento dessa ilustre figura de renome nacional e 

internacional. A responsabilidade foi gigantesca! 

As longas horas de viagem do Paraná até o Rio Grande do Sul, 

semanalmente, foram outro desafio, precisando conciliar Mestrado e trabalho. 

Madrugadas e finais de semana com a família foram sacrificados para a preparação 

deste estudo. Além, é claro, das dificuldades financeiras enfrentadas em prol de um 

objetivo maior. 

Por fim, ao escrever estas considerações finais, com lágrimas nos olhos e 

imensurável satisfação, sigo com coragem, partilhando essa pesquisa, acreditando 

que a educação como proposta de formação integral é fortalecida pela música, 

sendo capaz de modificar realidades, alimentar sonhos e transformar realidades de 

muitas crianças e jovens, através da Música e da Arte, propiciadas pela educação 
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pública. Concluo com a frase de Heitor Villa-Lobos: “Eu somente sou útil de alguma 

forma, através da música”. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação do Projeto de Pesquisa 

 

A Senhora Diretora 

Bronilde Wirtt 

Estrada Geral do Pio X – São Jorge D´Oeste - PR, CEP 85575-000, Brasil 

 

Assunto: Apresentação de projeto de pesquisa e solicitação de autorização 

 

Prezada Sra. Bronilde Wirtt, 

 

Apresentamos o Projeto de Pesquisa intitulado “A musicalização na 

educação integral: um estudo na Escola do Campo de Pio X no sudoeste do 

Paraná”. 

Este estudo tem por base o Projeto “Musicalização através da Flauta Doce” 

que teve início no ano de 2013 e que permanece até o momento, tendo como 

objetivo compreender a relação entre o desenvolvimento integral e o processo de 

musicalização no sentido de a musicalização incidir no desenvolvimento (cognitivo, 

social e estético) dos estudantes desta escola do campo. Também busca desvelar 

os desafios enfrentados ao se aplicar o projeto, indaga ainda se musicalização 

incide no desenvolvimento dos estudantes e nas suas relações sociais para além 

dos muros escolares. Outro item relevante abordado no decorrer do projeto de 

pesquisa está em perceber se existem diferenças na trajetória e desenvolvimento 

escolar dos estudantes envolvidos no projeto com os demais alunos da escola. 

As informações a serem oferecidas para a pesquisadora serão arquivadas 

pelo tempo que determinar a legislação e não serão utilizadas em prejuízo desta 

instituição e/ou das pessoas envolvidas, inclusive na forma de danos à estima, 

prestígio e/ou prejuízo econômico e/ou financeiro. Além disso, durante e após a 

pesquisa, será garantido o anonimato dos sujeitos envolvidos e de outras 

informações que a instituição julgar necessário. 

A pesquisa será coordenada pela pesquisadora responsável, Neusa Regina 

Wachholz, sob a supervisão da pesquisadora orientadora, Profa. Dra. Jaqueline 

Moll, sendo a proposta de projeto de pesquisa previamente apresentada e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões (CEP/URI). 
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Para tanto, respeitosamente, solicito a Vossa Senhoria, conforme modelo 

sugerido em anexo (Declaração de Anuência Institucional), a emissão de 

autorização para realização da pesquisa, respeitando a legislação em vigor sobre 

ética em pesquisa em seres humanos no Brasil (Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde n° 466/2012 (CNS/MS) e regulamentações correlatas). 

 

São Jorge D´Oeste, _____ de _____________ de _____. 

 

_________________________________ 

Neusa Regina Wachholz 

Pesquisadora responsável 

 

_________________________________ 

Dra. Jaqueline Moll 

Pesquisadora supervisora 
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APÊNDICE B – Declaração de anuência institucional 

 

Eu, _____________________________________________, inscrito(a) no 

CPF sob o nº _______________________, que desempenho a função de 

_________________________, da Escola Estadual do Campo de Pio X, no 

Município de São Jorge D´Oeste - PR, autorizo a pesquisadora responsável, Neusa 

Regina Wachholz, sob supervisão da pesquisadora orientadora, Profa. Dra. 

Jaqueline Moll, vinculadas ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação – Mestrado em Educação, do Departamento de Ciências Humanas da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Câmpus de 

Frederico Westphalen/RS, a desenvolver a pesquisa intitulada “A musicalização na 

educação integral: um estudo na Escola do Campo de Pio X no sudoeste do 

Paraná”. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa acima nominada, autoriza-se o acesso 

aos dados documentais fornecidos pela Escola, além da realização de entrevista 

com os seguintes sujeitos da pesquisa: 

_________________________________________, a realizar-se nas dependências 

da Escola Estadual do Campo de Pio X, no Município de São Jorge D´Oeste – PR. 

A aplicação desses instrumentos de pesquisa tem como finalidade o 

aprimoramento do estudo desenvolvido junto ao curso de Mestrado, anteriormente 

nominado, que tem por objetivo compreender a relação entre o desenvolvimento 

integral e o processo de musicalização no sentido de a musicalização incidir no 

desenvolvimento (cognitivo, social e estético) dos estudantes desta escola do 

campo. 

 

Ciente dos objetivos e metodologia da pesquisa conforme carta convite 

recebida, manifesto concordância ao fornecimento de todos os subsídios para seu 

desenvolvimento, desde que sejam assegurados os requisitos abaixo: 

- O cumprimento das determinações éticas da Resolução nº 466/2012 

(CNS/MS). 

- A garantia de solicitação e recebimento de todos os esclarecimentos 

necessários antes, durante e após o desenvolvimento da pesquisa. 
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- A garantia de que não haverá nenhuma despesa para esta instituição que 

seja decorrente da participação nesta pesquisa. 

- A liberdade de retirada de minha anuência a qualquer momento da pesquisa 

sem penalização alguma em caso do não cumprimento dos itens dispostos acima. 

 

Ciente de que os resultados provenientes desta pesquisa poderão vir a ser 

publicados, declaro anuência institucional quanto à sua realização. 

 

São Jorge D´Oeste, _____ de _____________ de _____. 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

professores, pedagoga e gestores 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “A 

musicalização na educação integral: um estudo na Escola do Campo de Pio X 

no sudoeste do Paraná” em virtude de seu acompanhamento enquanto docente, 

pedagoga ou gestor(a), durante a aplicação do projeto de musicalização, 

coordenado pela Professora Neusa Regina Wachholz, da Escola Estadual do 

Campo de Pio X. Essa pesquisa contará ainda com a participação de outros 

professores, gestores, estudantes e responsáveis. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo para sua relação com a pesquisadora. 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como o processo de 

musicalização compõe a perspectiva de formação integral dos estudantes no 

contexto de uma escola do campo. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: entrevista gravada e posteriormente transcrita através de processo 

de degravação de vídeo, não havendo uso de sua imagem. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente uma hora e trinta minutos. 

Os possíveis riscos relacionados à sua participação poderão ser a 

interpretação equivocada de alguma fala, invasão de privacidade, tomada de tempo 

ao responder a entrevista, vergonha ou esquecimento, e serão minimizados pelos 

seguintes procedimentos: revisão dos textos e/ou fragmentos da entrevista, 

minimizando desconfortos, garantindo liberdade para não responder questões 

constrangedoras, cabendo a pesquisadora estar atenta aos sinais verbais e não 

verbais de desconforto, parar e retomar a entrevista sempre que necessário, com 

possibilidade de mudança nos questionamentos com vistas a não causar 

embaraços, não ultrapassando o tempo previsto para a realização das entrevistas. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão a contribuição para 

o empirismo do trabalho pedagógico desenvolvido pela equipe da Escola Estadual 

do Campo de Pio X. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 
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participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A 

sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. 

Qualquer gasto financeiro da sua parte será ressarcido pela responsável pela 

pesquisa. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas caso sofra qualquer 

dano resultante da sua participação neste estudo, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você tem direito a assistência integral e gratuita, pelo tempo que for 

necessário, e também o direito de buscar indenização. Ao assinar este termo de 

consentimento, você não estará abrindo mão de nenhum direito legal, incluindo o 

direito de pedir indenização por danos e assistência completa por lesões resultantes 

de sua participação neste estudo. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações do projeto, se você aceitar 

participar deste estudo, assine o consentimento de participação que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, 

você não será penalizado. Este consentimento possui mais de uma página, portanto, 

solicitamos sua assinatura (rubrica) em todas elas. 

 

Eu, __________________________________, declaro estar ciente do 

anteriormente exposto e concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

São Jorge D´Oeste, _____ de _____________ de _____. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Eu, Neusa Regina Wachholz, declaro que forneci, de forma apropriada, todas 

as informações referentes à pesquisa ao participante. 

 

__________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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A qualquer momento, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação. 

 

Pesquisadora Responsável: Neusa Regina Wachholz 

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 617, São Jorge D´Oeste - PR 

Telefone: (46) 9 9928 7790 

Assinatura _______________________________ 

 

 

  

Em caso de dúvida quanto à ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos (CEP). Esse Comitê é composto por um grupo de pessoas 
que trabalham para garantir que seus direitos como participante de pesquisa sejam 
respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo 
executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma 
como você imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da URI – Campus de Frederico Westphalen. 
 

Avenida Assis Brasil – Bloco 4 – Bairro Itapagé 
Frederico Westphalen/RS – CEP 98400-000 

Tel: (55) 3744 9200 – Ramal 306 
Coordenadora: Profa. Eliane Maria Balcevicz Grotto 

E-mail: cep@uri.edu.br 
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APÊNDICE D – TCLE para participantes menores (de 7 anos a 18 anos) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa 

“A musicalização na educação integral: um estudo na Escola do Campo de Pio 

X no sudoeste do Paraná”, que tem como objetivo compreender como o processo 

de musicalização compõe a perspectiva de formação integral dos estudantes no 

contexto de uma escola do campo. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é compreender a importância 

da música para formação integral das pessoas. 

Para participar deste estudo você precisará participar dessa entrevista que 

levará no máximo uma hora e trinta minutos. Você foi escolhido para participar 

porque foi aluno da escola e participante do projeto de musicalização. 

Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou não. Para participar deste estudo, o seu responsável deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você, ou o seu responsável, poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido. 

É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: interpretação 

equivocada de alguma fala, invasão de privacidade, tomada do tempo ao responder 

a entrevista, vergonha ou esquecimento. Algumas medidas serão tomadas para sua 

redução, tais como: parar e retomar a pesquisa sempre que necessário e 

possibilidades de mudança de questionamentos com vistas a não causar 

embaraços. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. Seu 

nome ou o material que indique sua participação não será exibido ou utilizado sem a 

permissão do responsável por você. 

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a 

pesquisadora responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

descartados de maneira ecologicamente correta. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações do projeto, se você aceitar 

participar deste estudo, assine o consentimento de participação que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, 
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você não será penalizado. Este consentimento possui mais de uma página, portanto, 

solicitamos sua assinatura (rubrica) em todas elas. 

 

Eu, __________________________________, declaro estar ciente do 

anteriormente exposto e concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

São Jorge D´Oeste, _____ de _____________ de _____. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 Eu, Neusa Regina Wachholz, declaro que forneci, de forma apropriada, todas 

as informações referentes à pesquisa ao participante. 

 

__________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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A qualquer momento, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação. 

 

Pesquisadora Responsável: Neusa Regina Wachholz 

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 617, São Jorge D´Oeste - PR 

Telefone: (46) 9 9928 7790 

Assinatura _______________________________ 

 

 

  

Em caso de dúvida quanto à ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos (CEP). Esse Comitê é composto por um grupo de pessoas 
que trabalham para garantir que seus direitos como participante de pesquisa sejam 
respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo 
executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma 
como você imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da URI – Campus de Frederico Westphalen. 
 

Avenida Assis Brasil – Bloco 4 – Bairro Itapagé 
Frederico Westphalen/RS – CEP 98400-000 

Tel: (55) 3744 9200 – Ramal 306 
Coordenadora: Profa. Eliane Maria Balcevicz Grotto 

E-mail: cep@uri.edu.br 
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APÊNDICE E – TCLE para responsáveis dos participantes menores 

 

Você está sendo convidado(a), como responsável pela seu/sua filho(a), 

estudante da Escola Estadual do Campo de Pio X, para participar como voluntário(a) 

da pesquisa: “A musicalização na educação integral: um estudo na Escola do 

Campo de Pio X no sudoeste do Paraná”, coordenada pela professora e 

pesquisadora, Neusa Regina Wachholz, que contará também com a participação de 

outros professores, gestores e estudantes da escola. 

A participação do seu filho no referido estudo se dará através de uma 

entrevista com duração de aproximadamente uma hora, onde ele irá relatar como foi 

a sua participação no projeto de musicalização. Os áudios serão gravados e depois 

transcritos em forma de entrevista. 

Os benefícios possíveis serão a replicabilidade do projeto de música em 

outras instituições de ensino, para outros estudantes apaixonados pela música, além 

da importância para a comunidade como um todo e para a ciência em questão. 

É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos como o 

menor: se sentir envergonhado e passar mal ou algum incidente no local da 

pesquisa. Algumas medidas serão tomadas para sua redução, tais como: transferir a 

data da entrevista se necessário, cessar os questionamentos até o nervosismo 

passar. 

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, seu/sua representado(a) 

tem o direito de: 

Não ser identificado(a) e ser mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade (todos os documentos e dados físicos oriundos da 

pesquisa ficarão guardados em segurança por cinco anos e em seguida descartados 

de forma ecologicamente correta). 

Assistência durante toda pesquisa, bem como o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências. 

Enfim, tudo o que quiser saber antes, durante e depois de sua participação. Esse 

direito é extensivo ao(à) senhor(a) responsável. 

Recusar a participação no estudo, ou retirar o consentimento a qualquer 

momento, sem precisar justificar, e se desejar sair da pesquisa, não sofrer qualquer 

prejuízo à assistência a que tem direito. Esse direito é extensivo ao(à) senhor(a) 
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responsável, ou seja, poderá retirar a autorização para seu/sua filho(a) participar da 

pesquisa. 

Ser ressarcido por qualquer custo originado pela pesquisa (tais como 

transporte, alimentação, entre outros, bem como ao acompanhante, se for o caso, 

conforme acerto preliminar com os pesquisadores). Não haverá compensação 

financeira pela participação. 

Ser indenizado, conforme determina a lei, caso ocorra algum dano decorrente 

da participação no estudo. 

Procurar esclarecimentos com a pesquisadora Neusa Regina Wachholz, por 

meio do telefone (46) 9 9928 7790, ou no endereço Rua Santos Dumont, nº 617, 

Centro de São Jorge D´Oeste, em caso de dúvidas ou notificação de 

acontecimentos não previstos. Esse direito é extensivo ao(à) senhor(a). 

 

Eu, __________________________________, responsável pelo(a) estudante 

___________________________________, declaro estar ciente do anteriormente 

exposto e concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, autorizando 

meu/minha representado(a) a participar da pesquisa, assinando este consentimento 

em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

São Jorge D´Oeste, _____ de _____________ de _____. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

 Eu, Neusa Regina Wachholz, declaro que forneci, de forma apropriada, todas 

as informações referentes à pesquisa ao participante. 

 

__________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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A qualquer momento, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação. 

 

Pesquisadora Responsável: Neusa Regina Wachholz 

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 617, São Jorge D´Oeste - PR 

Telefone: (46) 9 9928 7790 

Assinatura _______________________________ 

 

 

  

Em caso de dúvida quanto à ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos (CEP). Esse Comitê é composto por um grupo de pessoas 
que trabalham para garantir que seus direitos como participante de pesquisa sejam 
respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo 
executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma 
como você imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da URI – Campus de Frederico Westphalen. 
 

Avenida Assis Brasil – Bloco 4 – Bairro Itapagé 
Frederico Westphalen/RS – CEP 98400-000 

Tel: (55) 3744 9200 – Ramal 306 
Coordenadora: Profa. Eliane Maria Balcevicz Grotto 

E-mail: cep@uri.edu.br 
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista com gestores 

 

Identificação do(a) participante (opcional):____________________________ 

Data da entrevista: ___ / ___ / _____    Duração: ______ 

 

1. Sua percepção enquanto gestora acerca do projeto de musicalização que 

acontece na escola. 

2. Qual o envolvimento dos estudantes com o projeto de musicalização. 

3. Qual o envolvimento dos pais com o projeto de musicalização. 

4. Se foi possível perceber entre os estudantes o fortalecimento dos vínculos 

afetivos. 

5. Qual o envolvimento dos demais professores e equipe pedagógica no projeto de 

musicalização. 

6. Se os estudantes envolvidos com a musicalização demonstram prazer e 

envolvimento com as aulas de musicalização. 

7. Se o projeto de musicalização propiciou melhoria do desempenho acadêmico 

(notas) dos estudantes e consequentemente dos índices escolares. 

8. Se os índices de evasão escolar diminuíram com a participação dos estudantes 

nas aulas de musicalização. 

9. Se são percebidas diferenças cognitivas entre os estudantes que participam das 

aulas de musicalização em relação aos demais estudantes da escola. 

10. Quais os desafios enfrentados ao se aplicar o projeto de musicalização e como 

os superar. 

11. Há percepção de melhoria no desenvolvimento integral dos estudantes em 

função do processo de musicalização considerando aspectos cognitivos, sociais e 

estéticos. 

12. Se percebeu que a musicalização incide no desenvolvimento dos estudantes e 

nas suas relações sociais para além dos muros escolares. 

13. Qual a perspectiva que se pretende alcançar em médio e longo prazo com o as 

aulas de musicalização. 

14. Quais os passos subsequentes que a escola pretende traçar quanto às ações 

afirmativas. 

15. Se percebeu ampliação do repertório musical e cultural dos estudantes em 

função das aulas de musicalização.  
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APÊNDICE G – Roteiro de entrevista com pedagoga 

 

Identificação do(a) participante (opcional):____________________________ 

Data da entrevista: ___ / ___ / _____    Duração: ______ 

 

1. Sua percepção enquanto pedagoga acerca do projeto de musicalização que 

acontece na escola. 

2. Qual o envolvimento dos estudantes com o projeto de musicalização. 

3. Qual o envolvimento dos pais dos estudantes com o projeto de musicalização. 

4. Se percebeu fortalecimento dos vínculos afetivos entre os estudantes em função 

do projeto. 

5. Qual o envolvimento dos demais professores e equipe gestora no projeto de 

musicalização. 

6. Se os estudantes envolvidos com a musicalização demonstram prazer e 

envolvimento com as aulas de musicalização. 

7. Se o projeto de musicalização propiciou melhoria do desempenho acadêmico 

(notas) dos estudantes e consequentemente dos índices escolares. 

8. Se os índices de evasão escolar diminuíram com a participação dos estudantes 

nas aulas de musicalização. 

9. Se são percebidas diferenças cognitivas entre os estudantes que participam das 

aulas de musicalização em relação aos demais estudantes da escola. 

10. Quais os desafios enfrentados ao se aplicar o projeto de musicalização e como 

os superar. 

11. Há percepção de melhoria no desenvolvimento integral dos estudantes em 

função do projeto de musicalização considerando aspectos cognitivos, sociais e 

estéticos. 

12. Se percebeu que a musicalização incide no desenvolvimento dos estudantes e 

nas suas relações sociais para além dos muros escolares. 

13. Qual a perspectiva pedagógica que se pretende alcançar em médio e longo 

prazo com o as aulas de musicalização. 

14. Se percebeu ampliação do repertório musical e cultural dos estudantes em 

função das aulas de musicalização. 
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APÊNDICE H – Roteiro de entrevista com professores 

 

Identificação do(a) participante (opcional):____________________________ 

Data da entrevista: ___ / ___ / _____    Duração: ______ 

 

1. Sua percepção enquanto professor acerca do projeto de musicalização que 

acontece na escola. 

2. Qual o envolvimento dos estudantes com o projeto de musicalização. 

3. Se foi possível perceber entre os estudantes o fortalecimento dos vínculos 

afetivos em função das aulas de musicalização. 

4. Qual o envolvimento dos demais professores e equipe pedagógica no projeto de 

musicalização. 

5. Se os estudantes envolvidos com a musicalização demonstram prazer e 

envolvimento com as aulas de musicalização. 

6. Se o projeto de musicalização melhorou o desenvolvimento acadêmico (notas) 

dos estudantes na sua disciplina. 

7. Se os índices de evasão escolar diminuíram com a participação dos estudantes 

nas aulas de musicalização. 

8. Se são percebidas diferenças cognitivas entre os estudantes que participam das 

aulas de musicalização em relação aos demais estudantes da escola. 

9. Há diferenciação no desenvolvimento integral dos estudantes em função do 

processo de musicalização considerando aspectos cognitivos, sociais e estéticos. 

10. Se percebeu que a musicalização incide no desenvolvimento dos estudantes e 

nas suas relações sociais para além dos muros escolares. 

11. Se a escola pareceu mais alegre em função da presença da música no cotidiano 

escolar. 

12. Se percebeu ampliação do repertório musical e cultural dos estudantes em 

função das aulas de musicalização. 
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APÊNDICE I – Roteiro de entrevista para pais ou responsáveis 

 

Identificação do(a) participante (opcional):____________________________ 

Data da entrevista: ___ / ___ / _____    Duração: ______ 

 

Observação a título de esclarecimento ao entrevistado: Esta pesquisa aborda 

a musicalização na formação integral, no viés de formação integral, não de “tempo” 

integral. 

 

1. Se conheceu o projeto de musicalização que aconteceu na escola. 

2. Se sim, como o projeto aconteceu. 

3. Qual o envolvimento de seu/sua filho(a) com o projeto? 

4. Quando e onde aconteciam as aulas e de que forma? 

5. Se percebeu nos estudantes envolvidos com a musicalização prazer e 

envolvimento com as aulas de musicalização? 

6. Quais os desafios enfrentados ao se aplicar o projeto de musicalização e como foi 

possível os superar? 

7. Se a escola ficou mais alegre com o projeto de musicalização? 

8. O projeto de musicalização teve reflexos para além dos muros escolares? 

9. O que representaram estas aulas para a instituição/escola? 

10. Sua família assistiu alguma apresentação de música? Como foi? 

11. Foi possível perceber maior motivação para a frequência nas aulas? 
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APÊNDICE J – Roteiro de entrevista para estudante 

 

Identificação do(a) participante (opcional):____________________________ 

Data da entrevista: ___ / ___ / _____    Duração: ______ 

 

1. Você participou do projeto de musicalização que aconteceu na escola? 

2. Se sim, como o projeto aconteceu. 

3. Qual o seu envolvimento com o projeto? Gostava? 

4. Quando e onde aconteciam as aulas e de que forma? 

5. Você gostava das aulas de musicalização? Indicaria para outros estudantes?  

6. A escola ficou mais alegre com o projeto de musicalização? 

7. Você chegou a tocar/ se apresentar em algum outro lugar, fora da escola? Onde? 

Como foi essa experiência? 

8. Sua família assistiu alguma apresentação de música? Como foi? 

9. Seu repertório musical se ampliou após a participação no projeto? 

10. Durante quanto tempo você participou do projeto e de que forma? 

11. Você continua em contato com a música? De que forma? 

12. As aulas de musicalização lhe motivaram a não faltar às aulas? 

13. Suas notas melhoraram quando você começou a participar das aulas de 

musicalização? 

14. Os vínculos de amizade (entre você e seus amigos) se fortaleceram fora da 

escola em função da música? 
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APÊNDICE K – Termo de compromisso da pesquisadora 

 

Eu, Neusa Regina Wachholz, inscrita no CPF sob o nº 801.703.909-34, 

declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS nº 466/2012 e 

suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados 

exclusivamente para os fins previstos no protocolo da pesquisa intitulada “A 

musicalização na educação integral: um estudo na Escola do Campo de Pio X 

no sudoeste do Paraná”. 

 

A pesquisadora acima qualificada se compromete a: 

- Iniciar a coleta de dados somente após o Projeto de Pesquisa ter sido 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

- Obedecer às disposições éticas de proteger os participantes da pesquisa, 

garantindo-lhes o máximo de benefícios e o mínimo de riscos. 

- Assegurar a privacidade das pessoas citadas nos documentos institucionais 

e/ou contatadas diretamente, de modo a proteger suas imagens, bem como garantir 

que não serão utilizadas as informações coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou 

da instituição a que estão vinculadas, respeitando, desse modo, as Diretrizes Éticas 

da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, nos termos estabelecidos na Resolução 

nº 466/2012 e Resolução nº 510/2016. 

 

Frederico Westphalen, _____ de _____________ de _____. 

 

_________________________________ 

Neusa Regina Wachholz 

Pesquisadora responsável 


