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CENAS MUSICAIS 1 

SOBRE O CAMPO DA EDUCAÇÃO MUSICAL  

 

Nos antigos tratados musicais encontramos discussões sobre ética, ciência, educação, 

política, religião, metafísica e, também, sobre questões mais específicas – prática 

instrumental, estilística, notação musical, indicando que o pensamento musical encontra-se 

imbricado em diversos campos desde o surgimento dos primeiros estudos.  Em contrapartida, 

questões musicais são abordadas em escritos sobre matemática, cosmologia, poética, retórica, 

estética, arquitetura, literatura e poesia.  

A historiografia musical aponta que as definições de música abrangem uma 

pluralidade de concepções, assinaladas pelo tempo histórico, pelo contexto social no qual as 

músicas são produzidas, pela cultura na qual se inserem e pela singularidade da criação e da 

escuta. Sekeff (2007) postula que a música é aconceitual, polissêmica, marcada pela 

ambiguidade, favorecendo múltiplas leituras.  

Considerando a Educação Musical como um campo ainda em processo de construção 

como Ciência, constitui o texto deste capítulo o desafio de tecer concepções deste campo, 

buscando-se desvelar os alcances e limites da área, chamando a atenção dos educadores 

musicais para a necessidade de se investigar minuciosamente o campo da Educação Musical 

imbricado nas Ciências da Educação.. 

Tomarei de Bourdieu (1999) a concepção de campo científico caracterizado, além de 

outros fatores, pelas definições dos objetos em questão e dos interesses específicos 

envolvidos, os quais são irredutíveis aos objetos em jogo e aos interesses específicos de 

outros campos. Sendo assim, um campo científico é determinado pelas especificidades dos 

seus objetos, pela natureza dos conhecimentos e saberes pertinentes e pelas possíveis 

articulações com outros campos, em procedimentos de estudos e pesquisas, constituindo seu 

próprio referencial teórico-prático.  

Ao buscarmos compreender a Educação como um fenômeno complexo, cujo objeto de 

estudo é múltiplo e exige uma leitura pluralista, apoiada em aportes teóricos de várias 

ciências, pode-se inferir que a Educação Musical também é um campo complexo, ao se 

examinarem as várias dimensões da música, a multiplicidade de culturas, suas diversidades 

singulares e seus múltiplos espaços. Por isso, necessita do auxílio e dos fundamentos de 

diversas disciplinas e ciências, tais como a Psicologia, a Antropologia, a Filosofia, a 

Matemática, a Didática, entre outras, para subsidiar pesquisas da área, sustentar saberes e 

construir conhecimentos.  
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Sendo a realidade multifacetada não pretende este trabalho resolver esta problemática; 

mas, lançar questões para um repensar sobre nosso campo de trabalho e de pesquisa, cuja 

tarefa é tão complexa quanto instigante.  

 

1.1. Estatuto de cientificidade das Ciências Humanas 

 

Boaventura Santos (2006) em Um discurso sobre as Ciências demonstrou que, nas 

últimas décadas do século XX, vivenciamos um período de transição da Modernidade para a 

Pós-Modernidade, produzindo transformações no campo do conhecimento, em virtude da 

crise do antigo paradigma da Modernidade.  

As descobertas científicas ocorridas no início do século XX, especialmente a teoria 

quântica de Planck (1900) e a teoria da relatividade de Einstein (1905), repercutiram na 

mudança de paradigma das ciências e, por sua vez, na visão de mundo. A primeira produziu 

uma série de questões relativas não somente à natureza da matéria, mas também relacionadas 

aos problemas de natureza epistemológica, questionando-se a objetividade das observações 

dos fenômenos naturais e da experiência sensorial, independentemente da participação do 

observador.   

Com a teoria da relatividade, os conceitos e medidas de espaço e de tempo, 

considerados absolutos na física clássica, foram abandonados, após Einstein demonstrar que 

tais medições dependiam do movimento do observador. Assim, dois eventos observados 

simultaneamente podem ocorrer em intervalos de tempo diferentes, se vistos por observadores 

distintos. Portanto, o tempo e o espaço são conceitos relativos: o espaço não é tridimensional 

e o tempo não é uma entidade isolada, pois ambos estão vinculados, formando um continuum 

quadridimensional – espaço-tempo.  

O estatuto das Ciências Naturais, cujos enunciados constituíam verdades absolutas, 

passou a ser questionável. Paralelamente, houve um desenvolvimento das Ciências Sociais, 

cujo estatuto de cientificidade foi sendo estabelecido juntamente aos modelos e métodos 

específicos de investigação. O antigo paradigma se fundamentava na racionalidade científica, 

na objetividade, na neutralidade, no rigor metodológico e na distinção sujeito/objeto. Todavia, 

no novo paradigma da Pós-Modernidade, estes postulados científicos sofreram 

transformações radicais, conferindo às Ciências Humanas uma nova centralidade. 

 Um dos aspectos apontados pelo autor reside na superação da dicotomia dualista do 

conhecimento:  
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O conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um conhecimento não 

dualista, um conhecimento que se funda na superação das distinções tão familiares e 

óbvias que até a pouco, considerávamos insubstituíveis, tais como natureza / cultura, 

natural / artificial, vivo / inanimado, mente / matéria, observador / observado, 

subjetivo / objetivo, coletivo / individual, animal / pessoa. Este relativo colapso nas 

distinções dicotômicas repercute-se nas disciplinas científicas que sobre elas se 

fundaram (SANTOS B, 2006, p.64).  

 

Para esse autor, sob o novo paradigma, todo conhecimento científico-natural é 

científico-social, evidenciado nas teorias das Ciências Naturais que introduziram conceitos, 

tais como: historicidade, processo, consciência, cooperação, antes inerentes somente às 

Ciências Sociais. A pessoa humana é considerada autor e sujeito do conhecimento, não 

havendo distinção entre o mundo natural e a natureza humana, porque “toda a natureza é 

humana” (Ibid., p.72). A superação dicotômica entre as Ciências Naturais e Sociais tende a 

revalorizar os estudos humanísticos, colocando “o que hoje designamos por natureza no 

centro da pessoa” (Ibid., p.72).  

Desta concepção resulta outra característica apontada por Santos: o conhecimento pós-

moderno é tanto particular como geral, podendo expandir-se pela via das possibilidades, das 

interfaces, da exemplaridade de modelos e da pluralidade metodológica. O conhecimento, 

sendo local, não é descritivo e, sendo total, não é determinístico, superando-se a dicotomia 

sujeito/objeto e a neutralidade científica, como nos estudos etnográficos, na observação 

participante, nos estudos de pesquisadores sobre seus concidadãos: “hoje, o objeto é a 

continuação do sujeito por outros meios” (Ibid., p.83). 

Neste paradigma, Boaventura Santos postula ainda que “o conhecimento científico 

pós-moderno só se realiza enquanto tal, na medida em que se converte em senso comum” 

(Ibid., p.90).  Essa ruptura epistemológica simboliza um salto do conhecimento científico para 

o senso comum, ou seja, em um conhecimento científico subjetivado, que se traduz em um 

saber prático e, por sua vez, em autoconhecimento. 

Nunes (2005), ao discutir o paradigma das Ciências Humanas, revela que: 

 

Cada Ciência Social produz o seu próprio «objecto teórico», com o fito de, operando 

sobre ele e com ele, criar um «código de leitura» do real-concreto social que lhe 

permita explicá-lo, compreendê-lo, interpretá-lo. Todavia, a experiência revela que, 

a respeito de um mesmo «objecto real» e sob a alçada de uma mesma Ciência Social, 

se podem construir vários «objectos teóricos», vários esquemas conceptuais, não 

apenas diferentes uns dos outros, mas até visivelmente contraditórios.Temos assim 

que, à disrupção característica do conjunto formado pelas diversas Ciências Sociais, 

se acrescenta a conflitualidade interna de cada uma destas disciplinas (NUNES, 

2005, p.204).  
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Nunes diz, ainda, que existe uma forma de ler a realidade que é particular e singular a 

cada sujeito, decorrente do seu código de leitura, estruturado pelas formas ou imagens das 

quais somos portadores e da atribuição de significados que conferimos aos objetos do real. 

Desse modo, o senso comum é o resultado dessa forma de ler a realidade, enquanto que, nas 

ciências, o código de leitura é construído pelo seu conjunto de conceitos e significados.   

Michel Foucault em sua obra Arqueologia do Saber, escrita em 1969, desmistifica as 

questões da objetividade científica e da subjetividade pura, apresentando argumentações 

metodológicas referentes aos discursos de um dado campo do conhecimento. Para o filósofo e 

historiador, as ciências não se constituem somente por um corpus de conhecimentos, 

teorizações e enunciados, sob uma mesma visão de mundo ou sob uma mesma perspectiva de 

análise e tampouco por olhares, escolhas e direcionamentos subjetivos dos pesquisadores, em 

um dado momento histórico, de certa posição e de determinados lugares quando estes 

exercem um discurso. Segundo o autor, as bases sólidas para a investigação científica e de 

uma revisão conceitual residem na natureza recorrente da história epistemológica. 

Em relação ao ensino da música, Freire (1992; 1994; 1997), Kleber (2000), e 

Esperidião (2003) defendem que, no início do século XX, a Educação Musical em foco na 

sociedade ocidental era aquela praticada nos conservatórios e escolas de música e, também, 

pautada na lógica cartesiana e positivista: a compreensão do ensino e da aprendizagem 

musical baseava-se em uma visão evolucionista, considerando-se como ápice da produção 

musical da humanidade a música de concerto dos séculos XVIII e XIX de tradição européia.  

Arroyo acrescenta que, com a mudança de paradigma das ciências, dois conceitos 

introduzidos pela Antropologia concorreram para uma revisão epistemológica nas Ciências 

Sociais e, por conseguinte, na Música e Educação Musical: o conceito de relativização dos 

processos e produtos culturais e a nova concepção de cultura. Com isso, “a cultura européia 

deixou de ser vista como modelo ideal de cultura e passou a ser mais uma das várias culturas” 

(ARROYO, 2002, p.20).  

Consequentemente, o antigo modelo curricular de Educação Musical nos moldes 

tradicionais, seguindo o modelo conservatorial, europeizado, rígido, hierarquizado, 

fragmentado, subdividido em partes graduadas pela complexidade, passa a ser severamente 

criticado. Como exemplo, apontam-se as várias transformações ocorridas nas políticas 

educacionais dos últimos anos e as reformas curriculares que estão sendo realizadas em 

diversos níveis e modalidades de ensino, incluindo-se, neste cenário, o retorno do ensino da 

música às escolas de educação básica, estabelecido pela Lei Federal 11.709 / 08. 
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Mais adiante, serão examinados o impacto e os impasses que se estabeleceram no 

cenário da Educação Musical com a promulgação dessa lei. Agora, cabe-nos analisar o campo 

da Educação Musical como Ciência emergente em nosso país. 

 

1.2. Pedagogia, Ciência da Educação ou Ciências da Educação? 

 

Inicialmente, é necessário apresentar as diferentes concepções de Pedagogia, Ciência 

da Educação e Ciências da Educação, cujas discussões são históricas e de longa data, para 

compreender as razões que nos levaram a defender a Educação Musical com um campo que 

pertence às Ciências da Educação.  

No âmbito acadêmico da atualidade, discute-se a utilização dos termos Pedagogia, 

Ciência ou Ciências da Educação, bem como o lugar que cada uma ocupa na sociedade 

contemporânea. Entre os autores que discutem essas questões, destacamos Éric Plaisance e 

Gérard Vergnaud (2003), cujos estudos compararam o panorama educacional francês e o 

brasileiro, analisando semelhanças e diferenças na constituição dos respectivos sistemas 

educacionais, sob uma perspectiva histórica, considerando que os dois países apresentam 

traços comuns, independentemente da influência francesa sobre a construção do sistema 

educacional brasileiro.  

Em relação aos aspectos educacionais semelhantes desses dois países, os autores 

apontam:  

 A crise educacional que é expressa nas discussões atuais sobre as finalidades e os 

meios da educação, buscando-se definir que tipo de homem se quer formar e para qual 

sociedade;  

 A fragilização das referências tradicionais, tais como as instituições e a valorização da 

autoridade; 

 A constatação do fracasso escolar; 

 A acentuada desigualdade de acesso à educação nas diferentes classes sociais 

existentes nos dois países; 

 As dificuldades de se encontrarem soluções que possam resolver essas questões, pois 

no interior da própria escola, muitas vezes, é reforçada essa desigualdade; 

 A necessidade de se pesquisar o cotidiano escolar, buscando-se investigar as situações 

concretas e singulares da escola e da sala de aula; 
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 A verificação do iletrismo
3
 (dificuldades para ler ou escrever) entre jovens e adultos, 

colocando em dúvida a eficácia do sistema educativo; 

 As evidências do aumento da violência e da insegurança existentes nos 

estabelecimentos escolares mais populares, em decorrência do desemprego, da 

segregação social e das condições de vida que afetam, principalmente, as famílias 

residentes na periferia; 

 O desenvolvimento recente nos dois países das chamadas Ciências da Educação e o 

pouco incentivo governamental para as pesquisas neste campo, em detrimento das 

pesquisas cognitivistas. 

 

Quanto às diferenças entre os dois países, os autores ressaltam alguns fatores, como:  

a) a sistematização da educação e a inclusão, desde 1960, da educação infantil no 

sistema educacional francês, enquanto que no Brasil, isso ocorreu somente a partir da última 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996;  

b) a homogeneização do ensino francês, cujo território é 16 vezes menor que o 

brasileiro, enquanto que o Brasil enfrenta a questão do subdesenvolvimento rural e do 

analfabetismo em proporções muito maiores, o que dificulta o acesso de todos à escola;  

c) a formação do ofício de professor para todos os níveis é realizada na França, desde 

a década de 1990, em um único tipo de estabelecimento – os institutos universitários – 

(IUFM), todos públicos e conveniados às universidades, estendidos em todo território francês, 

enquanto que, no Brasil, as instituições de formação de professores são heterogêneas, 

especialmente em qualidade;  

d) na França, todos os professores são estáveis e funcionários públicos por meio de 

concurso, apenas sem direito à escolha da localidade de trabalho.  

 De acordo com a abordagem histórica desses autores, na França, os precursores da 

Ciência da Educação foram Marc-Antoine Jullien de Paris, em sua investigação sobre a 

situação da instrução pública francesa, no ano de 1812, e Alexander Bain, em seus estudos 

sobre a história das abordagens científicas da educação realizadas em 1879. Para Bain, a 

Ciência da Educação deveria se limitar ao estudo científico da arte de ensinar. Entre 1883 e 

1914, a Ciência da Educação ou Pedagogia surge como curso complementar nas faculdades 

de Letras, em períodos determinados e ministrados, em sua maioria, pelos professores de 

filosofia concursados para o ensino secundário.  

                                            
3
  O tradutor manteve-se fiel ao termo utilizado pelos autores. 

 



38 

 

Todavia, em Bordeaux, Paris (Sorbonne) e Lyon, esses cursos foram oferecidos 

continuamente e, no ano de 1887, o curso é transformado em cátedra, sendo Henri Marion o 

primeiro professor de Ciência da Educação na França, sucedido posteriormente por Ferdinand 

Buisson e Émile Durkheim. Sob a influência deste último, a cátedra passa a ser denominada 

“Sociologia e Ciência da Educação”.  

Porém, após morte de Durkheim, o nome é substituído por “Economia Social” e a 

cátedra é assumida por Bouglé. De acordo com Gautherin (1995 apud PLAISANCE; 

VERGNAUD, 2003, p.19) “os cursos de „ciência da educação‟ se inscrevem em um contexto 

sócio-político e não visam a transformar as práticas educativas e nem a realizar análises 

empíricas da realidade escolar”. 

Henri Marion, em sua aula inaugural, acentuou a importância da Filosofia da 

Educação e afirmou que a Pedagogia é “a ciência e a arte da educação” e é concebida como 

uma ciência aplicada. Já para Durkheim “a pedagogia não é a ciência da educação, é uma 

teoria prática”, pois trata “de editar preceitos de conduta” estando orientada para a ação. Seu 

objeto aparece como fato social articulado a outros fatos sociais. Considera, ainda, que o 

objetivo principal da Ciência da Educação é produzir conhecimentos e não julgar práticas. 

Durkheim afirma que a educação deve ser vista como um sistema característico de cada 

sociedade, em determinado tempo histórico-social, possuindo força de coação sobre os 

indivíduos (Ibid., p. 20). 

Após a primeira guerra, observou-se na França uma forte influência da Sociologia nos 

estudos relativos à educação e à moral, o que ocasionou, em 1923, divergências no próprio 

governo. São abertos alguns institutos de Pedagogia em Sorbonne, Lyon e Escolas Normais 

em Versailles e em Seine, mas a expressão “Ciência da Educação” continuou a ser utilizada 

no singular. Na Suíça, desde 1912, o Instituto Jean-Jacques Rousseau é intitulado “Escola das 

Ciências da Educação”.  

Em fins do século XX, eleva-se o número de pesquisadores e professores em Ciências 

da Educação, cujos conhecimentos ampliaram-se para além das disciplinas consideradas 

fundamentais, como psicologia, sociologia e filosofia, abrangendo também, as de orientação 

mais pragmáticas, como didáticas das disciplinas, formação de jovens e adultos, dentre outras. 

Os autores contemporâneos de língua francesa, reunidos em torno de Louis Not , em 

1984, consideraram que: 
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[...] uma ciência da educação seria centralizada de forma prioritária sobre a realidade 

educativa como tal: ela interrogaria as outras ciências para sintetizar seus resultados 

sob forma de teoria que seria, por sua vez, confrontada à prática (PLAISANCE; 

VERGNAUD, 2003, p.34).  

 

Neste modelo, há oposição entre o conhecimento científico, referente à pesquisa 

educacional empírica, e o conhecimento pedagógico, que envolve os sujeitos e a realidade do 

processo educativo.  

Para Viviane de Landsheere (1992 apud PLAISANCE; VERGNAUD, 2003, p.34), a 

Ciência da Educação comporta um conhecimento específico com seu próprio campo e a 

educação propriamente dita, como uma dimensão da ação humana. Ela faz a distinção entre a 

pesquisa em educação e a pesquisa sobre a educação: a primeira diz respeito à educação e à 

formação vinculadas estritamente à prática educativa e à formação dos educadores, enquanto 

que a segunda depende dos critérios de validade de outras disciplinas científicas. 

Outros autores citados por Plaisance e Vergnaud afirmam que as Ciências 

Pedagógicas apresentariam os fundamentos científicos da prática pedagógica, enquanto que 

as Ciências da Educação constituiriam as disciplinas fundamentais que enfatizam a educação 

como processo, produzindo novos conhecimentos, sem a preocupação imediata de aplicação.  

Atualmente, a posição mais aceita é o reconhecimento da diversidade de abordagens 

científicas da Educação. A expressão Ciências da Educação, usada no plural, surgiu devido à 

questão de se considerar se é possível uma única ciência ter por objeto de estudo a Educação 

ou, ao contrário, se a Educação é um objeto de estudo de diferentes áreas.  

Gastón Mialaret elaborou um quadro geral das Ciências da Educação (1976 apud 

PLAISANCE; VERGNAUD, 2003, p.35), a partir de concepções mais abrangentes, 

envolvendo: os sujeitos, as instituições, os campos de formação e as formas de ação 

pedagógica. Também acredita na necessidade da pesquisa científica, devido aos fatos e 

situações educativas definidas como sendo “a ação de um indivíduo ou de um grupo sobre 

outro indivíduo ou outro grupo, a fim de exercer modificações” (Ibid., p.36), cuja 

complexidade e diversidade de fatores geraram as múltiplas Ciências da Educação.  

Em virtude de as práticas educativas possuírem uma multiplicidade de sentidos, torna-

se necessário o agrupamento de várias disciplinas articuladas em suas diferentes perspectivas 

e concepções, para melhor compreensão dos processos educativos. A partir da década de 

1990, observou-se uma revalorização da Pedagogia, enquanto reflexão sobre a prática. Os 

autores apontam Mialaret (1991) e Meirieu (1995) como os principais pesquisadores que 
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defendem o estudo da prática educativa cotidiana e a pesquisa-ação sobre a educação (Ibid., 

p.37-38).  

Develay (2001 apud PLAISANCE; VERGNAUD, 2003, p.38) distingue três 

abordagens em Ciências da Educação: a) pluridisciplinar - que considera o conglomerado de 

disciplinas; b) interdisciplinar - compreendida como um entrecruzamento de diversas 

disciplinas em relação ao objeto em estudo; c) transdisciplinar – que reside na relação da 

práxis educativa mediada por passagens de esquemas cognitivos entre as disciplinas. “A 

epistemologia das Ciências da Educação estaria na encruzilhada de uma epistemologia das 

ciências e de uma epistemologia das práticas” (Ibid., p.38).  

Conforme aponta Viviane Isambert-Jamati (1982 apud PLAISANCE; VERGNAUD, 

2003, p.39), quando se trata de pesquisa e não de formação, deve-se utilizar o termo no plural 

para enfatizar dimensões pertinentes distintas e específicas que se articulam na produção de 

novos conhecimentos.  

No Brasil e mais especificamente em São Paulo, o curso de Pedagogia foi instituído 

em 1939 e formava bacharéis, denominados “técnicos em educação”. Paralelamente, na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, foram 

instituídos, entre outros, os cursos de Sociologia e Psicologia que também tinham, como foco, 

o estudo dos processos de aprendizagem e a escola como instituição social, respectivamente. 

Nos anos 60, o curso de Pedagogia passou a formar bacharéis e licenciados e o pedagogo 

torna-se responsável pelas disciplinas do Ginasial e Normal. Essa distinção entre bacharéis e 

licenciados foi abolida a partir de 1969, instituindo-se a formação especialista em 

administração escolar, supervisão pedagógica e orientação educacional.  

A criação de cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) nos anos 70 

impulsionou a realização de pesquisas em educação, configurando uma vasta produção 

intelectual que veio a consolidar o campo educacional em nosso país. Em finais dessa década, 

emergiu o movimento de redefinição dos cursos de Pedagogia, em razão dos questionamentos 

sobre a identidade do curso e do profissional pedagogo.  Essas discussões se estenderam 

também para as demais licenciaturas, e, no decorrer dos anos 80, a tendência de valorizar a 

formação do professor no curso de Pedagogia e deixar as especializações para após a 

graduação passou a predominar. Constituiu-se uma base comum nacional de disciplinas de 

fundamentos da educação, voltada para a prática escolar-social, com valorização da pesquisa 

como elemento articulador (PIMENTA, 2006, p.31-35). 

Selma Garrido Pimenta e José Carlos Libâneo defendem a ressignificação da 

Pedagogia como uma “ciência da prática e para a prática em educação”. Os autores criticam o 
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modelo das Ciências da Educação, argumentando que definir a Pedagogia, apenas sob a 

perspectiva da docência, é excluir as outras atividades que constituem o pedagogo. Para 

ambos, a Pedagogia deve ser considerada uma área do conhecimento humano, pois visa 

estudar a teoria e a prática da educação em sentido amplo, ou seja, da formação humana 

(MRECH, 2009, informação verbal)
4
.   

Pimenta (2006, p.47) assinala que se deve tomar a prática social da educação como 

referência à significação epistemológica da Pedagogia, diferentemente das chamadas Ciências 

da Educação, cujo discurso é sobre a educação, enquanto que o discurso pedagógico é da e 

para a práxis educativa.  

Em relação à Educação Musical, segundo relato de Mrech, na França, o lócus de 

surgimento das Ciências da Educação foi Paris V (Sorbonne), enquanto que o lócus da 

Educação Musical foi Paris IV (Sorbonne). Essa proximidade entre pesquisadores e 

educadores das Ciências da Educação e da Educação Musical favoreceu a produção de 

estudos sob novas abordagens e múltiplas perspectivas (ibid.). 

 Souza (2001; 2007a) argumenta que a compreensão da complexidade do 

conhecimento pedagógico-musical, bem como dos novos centros de interesse das pesquisas 

atuais, tem produzido novas teorias de Educação Musical articuladas a outras áreas do 

conhecimento, principalmente das Ciências Humanas. Podemos constatar no âmbito 

acadêmico que os recentes estudos na área musical vêm se desenvolvendo, articulados à 

Antropologia, Filosofia, Sociologia, História, Neurociência, Psicologia, Educação, entre 

outros.  

Mrech (ibid.) considera que a Educação Musical é um campo intrínseco às chamadas 

Ciências da Educação, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir. 

 

1.3. Educação Musical como um campo que se insere nas Ciências da Educação  

 

No Brasil, há uma grande tendência e influência das abordagens metodológicas das 

Ciências Humanas nas pesquisas do campo da Educação Musical. Entre elas, pode-se 

mencionar a abordagem etnográfica e a sociológica nas temáticas de pesquisas da 

Etnomusicologia, da Sociologia da Educação Musical, na área da Didática da Música, entre 

outras.  

                                            
4
 Informação verbal fornecida na aula da disciplina, As Ciências da Educação e a Educação Musical na Escola: 

aspectos introdutórios da análise de pesquisas, do programa de pós-graduação da FEUSP, ministrada pela Prof.ª 

Dr.ª Leny Magalhães Mrech, em 2009. 
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Entre nossos pares, as preocupações e discussões sobre a Educação Musical e a 

formação de um campo de conhecimento foram abordadas especialmente por Jussamara 

Souza (2001; 2007a). A autora chama a atenção para o percurso histórico da Educação 

Musical e o modo como esta vem se configurando como ciência, no âmbito geral e, 

particularmente, no caso do Brasil. Conforme Souza nos relata, “a educação musical aparece 

citada como campo científico-acadêmico, em fins do século XIX, dentro do quadro de campos 

musicológicos esboçado por Guido Adler
5
” (2001, p. 87).  

Norton Dudeque também se referencia a esse quadro, reproduzindo-o em seu artigo:  

 

Em 1885, Adler propôs uma tabela na qual dividia a musicologia em histórica e 

sistemática. Para a primeira, Adler enfatizava o estudo da paleografia musical, 

categorias históricas (incluindo formas musicais), práticas interpretativas e a história 

dos instrumentos musicais. Para a musicologia sistemática, Adler pregava o estudo 

da harmonia, ritmo, melodia, estética musical, pedagogia musical e 

etnomusicologia. (DUDEQUE, 2004. p. 115). 

 

Sabemos que essa referência representa um marco no âmbito da pesquisa 

musicológica, porém, historicamente, a emergência da música como ciência e arte e seu 

desdobramento em educação musical já fazia parte do mundo grego da Antiguidade, 

conforme irei mostrar mais adiante.  

A literatura internacional também tem apresentado, sistematicamente, discussões 

sobre o objeto de estudo da Educação Musical, a natureza do conhecimento pedagógico-

musical e suas articulações com outras áreas do conhecimento. Como exemplo, Souza cita 

Kraemer: 

 

[...] procura revelar as dimensões presentes no conhecimento pedagógico-musical 

quais sejam filosóficas, antropológicas, pedagógicas, sociológicas, históricas, 

estéticas, psicológicas e musicológicas. A construção de uma teoria da Educação 

Musical, na sua visão, parte do princípio de que a Educação Musical está 

entrelaçada com outras disciplinas e por isso destaca suas implicações “músico-

históricas, estético-musicais, músico-psicológicas, sócio-musicais, 

etnomusicológicas, teórico-musicais e acústicas”. (KRAEMER, 1995, apud 

SOUZA, 2001, p.87). 

 

Desse modo, observamos uma aproximação entre diferentes ciências e o campo da 

Educação Musical, buscando-se estabelecer conexões entre o processo educativo da música e 

                                            
5
 Musicólogo austríaco nascido em Ivanice (1855) e falecido em Viena (1941). Estudou direito na Universidade 

de Viena, depois História da Música, que ensinou em Praga (a partir de 1885) e em Viena (1898). Distinguiu-se 

por trabalhos musicológicos (edições, congressos, instituições) e por sua obra sobre a história da música 

austríaca, mas é importante principalmente por suas profundas reflexões a respeito da natureza dos estudos 

musicais e pela criação da musicologia como disciplina. In: Dicionário Grove de Música: edição concisa. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar,, 1994, p 7.   
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suas articulações com os novos campos do saber. Estudiosos das ciências como a 

Antropologia, a Semiótica, a Neurociência, a Psicologia, a Psicanálise, a Musicoterapia, a 

História, os Estudos Culturais, as Ciências da Comunicação, da Informação, da Educação e da 

Música, debruçam-se sobre os aspectos discursivos, cognitivos, artísticos, psíquicos, 

terapêuticos, linguísticos, históricos, sociais, culturais que a música, enquanto objeto de 

estudo sugere. Por isso, compreender a Educação Musical na contemporaneidade requer o 

estudo de suas múltiplas possibilidades e de seus desdobramentos articulados aos diversos 

campos.  

Na década de 1970, as discussões sobre o status científico da área foram 

impulsionadas pelos trabalhos da educadora alemã Sigrid Abel-Struht, em seu Material para 

o desenvolvimento da Pedagogia Musical como ciência e, posteriormente, pelos estudos de 

Albarea (1994), Capelli (1987), Kraemer (1995), Piatti (1994), conforme foram apontados por 

Souza, J. (2001, 2007a).  

Em síntese, Souza (2007a) nos revela que: 

a) os pesquisadores, em sua grande maioria, são oriundos de programas de pós-

graduação de música ou de áreas afins, como por exemplo, a educação; seus centros de 

interesses estão relacionados às linhas de pesquisa dos respectivos programas; 

b) em relação aos meios de produção, nos últimos encontros da Associação Brasileira 

de Educação Musical (ABEM), assistimos à emergência de novos centros de interesse dos 

pesquisadores, articulados a diversas áreas e necessitando da elaboração de outras teorias e da 

construção de novas concepções, tais como: educação musical e projetos sociais, mídias, 

gerontologia, cognição e neurociência, psicanálise, entre outros. 

Souza subdivide em quatro formas, o modo de se conceber o campo da Educação 

Musical:  

 

[...] a primeira, a chamada aditiva, considerando-a como uma justaposição de duas 

áreas: Pedagogia e Música. A Educação Musical dividiria o seu tema com a 

Pedagogia nos aspectos de ensino e aprendizagem, formação de professores e 

institucionalização da aula, entre outros. A segunda é chamada de adaptativa, por 

considerar que a área toma de empréstimo conceitos e teorias de outras ciências, 

variando de acordo com cada instituição ou visões particulares. Uma terceira 

posição defende uma dupla participação da Educação Musical nas áreas de 

Pedagogia e Musicologia [...] A quarta e última posição vê uma cooperação entre a 

Musicologia e a Pedagogia, considerando a Educação Musical uma área de 

interseção entre essas duas áreas (SOUZA et al., 2001, p.17).   

 

Finaliza sua argumentação assinalando a relevância de aprofundar as discussões 

sobre o objeto de estudo da área, a natureza do conhecimento pedagógico-musical e suas 

inter-relações com outros campos, a produção de teorias explicativas e os instrumentos e 
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práticas metodológicas próprias, contribuindo, dessa forma, para a construção da área como 

uma ciência. Afirma ainda, que as transformações ocorridas em um determinado campo 

epistemológico ou no interior de uma disciplina não chegam logo à escola, ou, quando 

chegam, se apresentam com mudanças e adequações aos respectivos contextos. 

Observamos que, por um lado, a escola se abre a inovações e, por outro, tende a 

conservar sua cultura escolar defendida, na maioria das vezes, pelos próprios professores que 

resistem às mudanças. Por que não considerar o ensino de música na escola um campo que se 

inscreve na Educação? Tradicionalmente, por razões histórico-sociais, concebe-se o ensino da 

música, aquele voltado ao aprendizado de um instrumento musical ou do canto. Os 

professores de música são, em sua maioria, profissionais músicos que, além de desenvolverem 

a atividade artística, exercem a docência na formação de instrumentistas ou cantores, 

geralmente em escolas especializadas ou ministrando aulas particulares.  

Por isso, a maioria não possui uma formação pedagógico-musical específica para o 

meio escolar, gerando um distanciamento entre a práxis do ensino da música fundada nessas 

concepções e o processo educativo que se desenrola nas escolas de educação básica. Desse 

modo, a falta de diálogo entre a Educação Musical e o campo educacional, como também de 

seus respectivos profissionais, tornou-se acentuada, mantendo-se a tradição paradigmática de 

que o ensino de música pertence mais ao campo da cultura e da arte, do que propriamente à 

educação.  

Apontada por diversos autores como indispensável à formação do professor de 

música, a articulação entre conteúdos musicais e pedagógicos implica o diálogo entre a área 

específica de Educação Musical e outros campos do saber, por meio de currículos de 

formação que estabeleçam pontos de contato e de relação interdisciplinar, a fim de enriquecer 

a formação do educador.  

Considero de suma importância refletir sobre a Educação Musical como um campo 

intrínseco às Ciências da Educação, cuja emergência vem sendo construída ao longo de um 

percurso histórico, social, político, econômico, educacional e cultural, estabelecendo pontes 

com as demais áreas e ampliando as conexões para outros campos.  

Mrech (2009)
6
 defende a idéia de que é necessário estabelecer laços e diálogo entre 

os pesquisadores das Ciências da Educação e da Educação Musical, uma vez que esta última 

circunscreve-se ao campo da Educação.  Essas discussões chamaram a atenção para a 

necessidade de compreendermos, com maior clareza, o pensamento de Mrech.  

                                            
6
 Essas questões foram objetos de estudo da disciplina ministrada pela professora Dr.ª Leny Magalhães Mrech, 

no programa de Pós-Graduação da FEUSP, no ano de 2009. 
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Em seus estudos, a professora reconheceu que, no modelo francês abordado 

anteriormente, busca-se consolidar o campo das Ciências da Educação Musical atrelado ao 

das Ciências da Educação, enquanto que, no Brasil, ainda se fala em Educação Musical como 

se fosse um campo desvinculado e já consolidado. Na França, as Ciências da Educação 

Musical são um campo em construção.  

Conforme Mrech nos aponta, o objeto de estudo das Ciências da Educação (a 

educação, o ato educativo, a escola, a relação professor-aluno, a comunidade escolar) é 

múltiplo e plural, assim como ocorre com o objeto de estudo da Educação Musical, sendo 

necessário haver múltiplos olhares em seu estudo. Situa com clareza este campo afirmando 

que: 

 

As Ciências da Educação Musical são constituídas por um conjunto de disciplinas 

científicas que estudam as condições de existência, de funcionamento e de evolução 

das situações e fatos da educação musical. As disciplinas podem ser agrupadas em 

dois grandes eixos: 

1) As ciências que estudam as condições gerais da educação musical sob as 

perspectivas filosóficas, históricas, sociológicas, antropológicas, demográficas, 

econômicas, geográficas, etc. 

2) As ciências que estudam as condições do ato educativo em música sob as 

perspectivas fisiológicas, psicológicas (MRECH, 2009, informação verbal).  

 

 

  A meu ver, todo campo científico deve ser um campo aberto, ou seja, não podemos 

fixar seus limites e alcances, pois como nos mostra a história das Ciências, há inúmeras 

possibilidades de interconexões entre os saberes que ainda desconhecemos. Por isso, 

corroborando Mrech, afirmo que a Educação Musical de nosso país, bem como, de um modo 

geral, seus representantes, educadores e pesquisadores precisam estabelecer maior 

aproximação, diálogo, interconexão, comunicação com os demais pares das Ciências da 

Educação, entremeando-se em estudos e imbricando-se em pesquisas neste vasto campo 

inerente à Educação.  

Muitos educadores musicais e pesquisadores da área que atuam hoje no cenário da 

Educação Musical brasileira receberam uma formação estritamente musical, técnico-

instrumental, circunscrita ao bacharelado em música. Esses cursos são direcionados a formar 

músicos instrumentistas, cantores, regentes, compositores, diferentemente da formação do 

educador. No entanto, sabemos que a grande maioria dos bacharéis em Música exerce o 

magistério em escolas especializadas ou, ainda, em escala menor, nas escolas de educação 

básica. Além disso, os docentes dos cursos superiores de formação em música também 

possuem maior vivência no campo da educação musical especializada do que, propriamente, 
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na educação musical escolar, justamente porque a música permaneceu durante muitos anos à 

margem dos currículos escolares. Por outro lado, a Associação Brasileira de Educação 

Musical como entidade representativa da categoria no fomento e divulgação das pesquisas 

completa, neste ano, apenas vinte de existência, com publicações de pesquisas muito recentes 

frente à diversidade cultural do cenário escolar brasileiro.  

Nessa perspectiva, a Educação Musical brasileira ainda é um campo em construção, 

que vem se afirmando como um campo fértil de investigação, possibilitando aos 

pesquisadores ampliar os olhares para outros espaços de atuação profissional e de pesquisa. 

Por isso, faz-se necessário considerar as novas relações entre sujeitos e saberes nas sociedades 

pós-modernas e as mudanças das concepções de música, de educação e de educação musical 

mediante o novo paradigma da Pós-Modernidade, decorrente das transformações ocorridas 

nas sociedades do século XXI.  

Além disso, é preciso estabelecer comunicação e diálogo entre Educação Musical e 

Educação/Ciências da Educação para que aquela possa se consolidar como um campo 

científico.  

 

1.4. O campo da Educação Musical e a Didática da Música 

 

Mas, afinal, Educação Musical é o mesmo que Didática da Música?  

Em virtude de muitos educadores compreenderem a Educação Musical como Didática 

da Música, reconheço ser necessário clarificar tal distinção, com base em alguns estudiosos do 

assunto.  

Pimenta refere-se à Didática como área da Pedagogia que tem no ensino seu objeto de 

investigação. Pode-se considerá-la como mediadora da ação docente ao se estabelecer o quê e 

o como ensinar, examinando o ensino nos contextos sociais nos quais se efetiva. “As novas 

possibilidades da Didática estão emergindo das investigações sobre o ensino como prática 

social viva” (PIMENTA, 1998, p.160, grifo da autora). 

Na perspectiva de Moreira: 

 

Há um núcleo forte do didático que não se abala ao longo da história da pedagogia 

que são as categorias historicamente construídas. São os conhecidos elementos do 

didático: o para que ensinar, o que ensinar, quem ensina, quem aprende, como se 

ensina, em que condições se ensina. Mas a relação e a articulação entre esses 

elementos variam conforme as concepções conhecidas (MOREIRA, 1998, p.61). 
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Segundo esse autor, nos anos de 1980, ocorreu em nosso país, um movimento de 

ressignificação e revalorização da Didática, sob uma perspectiva crítica. No entanto, as 

questões nucleares citadas permaneceram no bojo das discussões. A maioria destes 

pesquisadores realizou um estudo orientado para a práxis docente, distinguidos por Moreira 

em quatro direções articuladas entre si:  

a) a primeira, representada por Houssaye e Pimenta, retoma a Pedagogia como um 

campo mais amplo de investigação da prática educativa, compreendendo-se educação como 

prática social e a pedagogia como ciência prática;  

b) o segundo bloco, cujos autores citados são Carr e Kemmis, André, Contreras, 

Oliveira, Pimenta, entre outros, aprofunda ainda mais a idéia de se considerar a didática como 

disciplina prática, cuja construção teórica é elaborada a partir da prática que visa à 

aprendizagem;  

c) a terceira refere-se aos estudos da linha do professor crítico-reflexivo, representados 

por Schön, Zeichner, Pérez Goméz; e 

d) a última direção refere-se a uma crescente influência na Didática em estudos da 

Sociologia da Educação de diversas correntes sociológicas, as quais analisam as relações entre 

escola e cultura, representações sociais, cotidiano escolar, subjetividade, etc. Como exemplo, 

o autor cita Candau e Libâneo. (MOREIRA, 1998, p. 68 -70). 

Pimenta (2006, p.21) analisa que a ressignificação da Didática a partir da investigação 

da prática, decorrente da necessidade de melhorar a qualificação docente tanto na formação 

inicial como na formação em serviço em diferentes países, vem modificando 

substancialmente “o tradicional triângulo didático: professor (ensinar); aluno (aprender); 

conhecimento (formar)”.  

 

                                                   conhecimento 

                                                                 (formar) 

 

 

                          

                    

                                     

                                professor                                                  aluno 

                                 (ensinar)                                                (aprender)  

                                                

                                           Figura 2 – Triângulo Didático 
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Isto porque a construção da teoria didática a partir da prática demanda considerar este 

triângulo em situação, tomando-se a prática enquanto práxis educativa. “Nesse sentido, o 

fenômeno ensino não se esgota na investigação didática, senão que necessita que as demais 

ciências da educação [...] o tomem como objeto de investigação”. (Ibid., p. 22).  

Jussamara Souza (2001), citando como referência a Alemanha, afirma que naquele 

país debate-se há muito tempo a natureza da Educação Musical mediante as Ciências da 

Educação e a Didática, formando-se duas posições: a primeira que a considera como área de 

conhecimento autônoma e, a segunda, como área não autônoma. Para ela, a Educação Musical 

sob essa última ótica, implica em aceitar a sua pluralidade e a complexidade de seu objeto.  

Mrech (2009) clarifica a distinção entre Educação Musical e Didática da Música, pois 

acredita que muitos educadores musicais não possuem clareza dessas distinções: 

 

A Didática da Música se interessa, mais especificamente, pelos processos de 

aquisição e transmissão dos saberes musicais, o que implica o estudo dos modos de 

elaboração e de funcionamento desses saberes e suas dimensões epistemológicas e 

históricas, como também dos modos de elaboração e de funcionamento desses 

saberes em relação ao aluno, ao contexto social e às condições de transmissão 

(sistema de formação, sistema de ensino, mídia) (MRECH, 2009, informação 

verbal).  

 

 

É verdade que a Educação Musical sofreu diversas metamorfoses no tempo histórico e 

nos contextos sociais, políticos e educativos, conforme desvelado por Fonterrada (2005) e, 

ainda, que o valor da música e seus modos de ensino também foram influenciados por esses 

mesmos fatores. Entretanto, em todas as épocas e culturas, a música surge como uma forma 

de linguagem cuja prática discursiva é ensinada de diferentes modos e recursos. Essa 

variedade nas formas de seu ensino, sob diferentes condições, diversidades de abordagens, 

estratégias estruturadas e recursos necessários para uma eficiente aprendizagem pertencem ao 

âmbito da Didática.  

Finalizando este capítulo, a meu ver, podemos situar a Educação Musical como um 

campo em processo de construção, que envolve uma prática social entre sujeitos situados em 

determinados contextos históricos, sociais e culturais, os quais, sob certas condições 

estruturais de educação formal, não-formal ou informal ensinam-aprendem música. Esse 

processo demanda saberes e conhecimentos inerentes a uma práxis educativa singular, cujos 

elementos estão articulados a esses fatores. Seu estudo necessita de aportes teóricos de outras 

Ciências da Educação para compreensão e investigação de seus fenômenos e efeitos.   

Keith Swanwick (2003), primeiro professor titular de Educação Musical da Europa, 

nos revela que a Educação Musical “diz respeito ao estudo e ao desenvolvimento, ao 
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envolvimento com essas formas discursivas – formas, aliás, que são mais plurais do que 

singulares” (SWANWICK, 2003, p.40). Para esse educador musical, o significado e o valor 

da música nunca podem ser intrínsecos e universais, mas estão ligados ao que é socialmente 

situado e culturalmente mediado. O autor defende que toda música nasce em um contexto 

social intercalada a outras atividades culturais, mas também enfatiza a necessidade de ver a 

música como forma de pensamento, de conhecimento e de discurso. Para ele, a música é “um 

valor compartilhado com todas as formas de discurso, porque estas articulam e preenchem os 

espaços entre diferentes indivíduos e culturas distintas” (Ibid., p.38).  

Referenciando-me ao pensamento de Swanwick, podemos afirmar que “as culturas 

não estão solidificadas para sempre” (Ibid., p.40) e, neste sentido, a música não é apenas um 

espelho da realidade social, apesar de possuir fortes conexões sociais, mas, como discurso, se 

constitui no espaço intermediário entre indivíduos e entre diferentes grupos culturais. O 

“espaço intermediário” é constituído de idéias articuladas em formas simbólicas: invenções, 

perguntas, teorias, música, arte, ciências e outros discursos e é nesse espaço que 

compartilhamos nossa experiência de mundo e de educação musical.  Todavia, Swanwick 

enfatiza que o músico possui um “sotaque”, ou seja, um modo particular de discurso musical 

que é singular a esse indivíduo.  

Nessa perspectiva, acredito que devemos considerar a Educação Musical como uma 

prática discursiva, um campo intermediário simbólico que pode ser compartilhado no 

coexistir dos indivíduos. Este campo é constituído por formações discursivas com 

características metafóricas elaboradas pelos sujeitos, que por sua vez, constroem 

sistematicamente o objeto de que falam.  

Margarete Arroyo apresenta uma concepção de Educação Musical ampla e abrangente: 

 

O termo “educação musical” abrange muito mais do que a iniciação musical formal, 

isto é, é educação musical aquela introdução ao estudo formal da música e todo o 

processo acadêmico que o segue, incluindo a graduação e a pós-graduação; é 

educação musical o ensino e aprendizagem de um instrumento musical e outros 

focos; é educação musical o ensino e aprendizagem informal da música. Desse 

modo, o termo abrange todas as situações que envolvam ensino e/ou aprendizagem 

de música, seja no âmbito dos sistemas escolares e acadêmicos, seja fora deles 

(ARROYO, 2002, p.18-19).    

 

Se examinarmos a Educação Musical em seu sentido amplo, veremos que ela ocorre 

entremeada à vida cotidiana, nos espaços escolares, nas escolas especializadas, nas atividades 

de lazer, na cultura, nas interfaces com outras linguagens, nos meios de comunicação, no 

meio publicitário, nas relações sociais, no trabalho, enfim “misturada com a vida”, 
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parafraseando as palavras de Brandão (2005). Por que não falarmos, então, em várias 

educações musicais? Ela se ocupa das relações entre seres humanos e as músicas do mundo, 

bem como de todas as formas de apropriação e transmissão em diferentes contextos.  

Seu estudo demanda um rol de fundamentos teórico-práticos de outros campos, 

oriundos particularmente das Ciências da Educação, constituindo as Ciências da Educação 

Musical, tais como: a Filosofia da Educação Musical, a Didática da Música, a Psicologia da 

Educação Musical, a Sociologia da Educação Musical, os estudos antropológicos da Educação 

Musical, entre outras. Em todos esses segmentos, são necessários aportes teóricos de outros 

campos como fundamentos para a realização de estudos específicos sobre os objetos da 

Educação Musical. 

Compreendo, portanto, a Educação Musical como um fenômeno plural e complexo 

que exige múltiplos olhares em seu estudo. É um campo científico em processo de construção 

que ainda necessita ser consolidado e firmado, circunscrito às Ciências da Educação. No 

âmbito acadêmico de nosso país, ainda há muito por fazer neste sentido, pois os próprios 

educadores musicais, preocupados com as práticas, desconhecem os valores e as razões desse 

processo de construção. Por isso, considerei fundamental discutir essas questões no início 

deste trabalho, com o intuito de chamar a atenção dos nossos pares para a análise dessa 

problemática e para a necessidade de consolidar o campo da Educação Musical no Brasil. 

 


