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O entendido e experimentado medianamente – 

semientendido e semiexperimentado – não constitui o 

grau elementar da formação e sim seu inimigo mortal. 

(Adorno, 2010, p. 29). 
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RESUMO 

 

RICKLI, Marcia. O ensino de música em Guarapuava no contexto da lei 11.769/2008: 

uma análise adorniana. 2017. 152 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017.  

A implantação da Lei Federal nº 11.769/2008, que trata da inserção da música como 

componente obrigatório na área de artes em todas as escolas de Educação Básica do 

território brasileiro, proporcionou-lhe um espaço no contexto escolar há muito tempo 

reinvindicado por educadores e profissionais conscientes do seu valor e da importância de 

democratizar seu acesso. Esse ato legal validou seu ensino, contudo, a presença da música 

na escola expõe dúvidas sobre seu papel expresso no documento legal. Dessa forma, o 

propósito desta pesquisa é analisar a concepção de música e de seu ensino presente na Lei 

nº 11.769/2008 e seus desdobramentos expressos no Parecer 12/2013 e na Educação 

Básica, no Município de Guarapuava. Pretende-se, também, refletir sobre a necessidade de 

o ensino de música desenvolver um ouvinte consciente e estabelecer algumas proposições 

nesse sentido. A pesquisa compreendeu três escolas: Escola Estadual Antônio Tupy 

Pinheiro, Escola Estadual Visconde de Guarapuava e Escola Estadual Ana Vanda Bassara. 

Além dessas instituições, foram pesquisados o Núcleo Regional de Ensino de Guarapuava 

e as instituições de ensino superior desse Município: Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO), Faculdade Campo Real, Faculdade Guairacá e Faculdade 

Guarapuava. Os dados para análise foram obtidos por meio de pesquisa documental nas 

instituições e nos seus respectivos sites. Além disso, foram realizadas observações nas 

escolas, a fim de verificar a sua infraestrutura para o ensino da música. Os dados obtidos 

foram confrontados com as determinações de responsabilidades atribuídas para as 

diferentes instituições de ensino (Escolas, Secretarias de Educação e IES) e analisados à 

luz da Teoria Crítica Adorniana, tendo em vista a possibilidade de se desenvolver uma 

audição crítica nos termos estabelecidos pela legislação e pelas condições apresentadas 

pelas instâncias pesquisadas. Verificou-se que as diferentes concepções e ênfases 

atribuídas à música ao longo da história, tanto na legislação quanto no contexto escolar, 

ainda pesam sobre seu ensino. A prática do professor polivalente agravada pela 

compartimentação do tempo escolar e a falta de investimentos que viabilizem seu ensino 

persistem e dificultam a superação da sua posição no currículo. A superficialidade no 

planejamento e a falta de fundamentação das proposições sinalizam a fragilidade da 

formação do profissional que compromete a qualidade do ensino e acaba atuando como um 

verniz formativo. Neste cenário, a perspectiva adorniana fundamenta a construção de 

propostas que resistam à socialização da semiformação e fortaleçam o caráter formativo do 

ensino de música por meio de reflexões que se contraponham à estereotipia e ao apelo da 

Indústria Cultural. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adorno. Lei 11.769/2008. Ensino de música. 
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ABSTRACT 

 

RICKLI, Marcia. Guarapuava Music Education in the context of the Law 11.769/2008: an 

adornian analysis. 2017. 152 p. Dissertation (Master degree in Education) – Centro-Oeste 

State University, Guarapuava, 2017. 

With the enactement of Federal Law nº 11.769/2008 that determines music teaching as an 

obligatory component in the arts area for Basic School Education all around brazilian 

territory has provided a single larger space for music work at school eventhough it has 

been required for a long time by educators and professionals who are conscious about its 

value considerering a great opportunity to be given to the public school students. That legal 

action was validated its teaching, however, the corrently school music teaching sets out 

doubts about its role expressed in the legal document. Therefore, this research purpose is to 

analyse music design and its teaching present in the Law 11,769/2008 and its 

developments, which are expressed in the Parecer 12/2013, in Guarapuava City basic 

education. It is also intended to reflect about the need of development a conscious listener 

through music education and then to make some propositions in this way. This research 

includes three public schools: Antônio Tupy Pinheiro State School, Visconde de 

Guarapuava State School and Ana Vanda Bassara State School. Besides those institutions, 

also it includes Guarapuava Regional Education Center and Guarapuava municipality 

higher education institutions: State University of Central-West (UNICENTRO), the public 

one; Faculdade Campo Real, Faculdade Guairacá and Faculdade Guarapuava, the private 

ones. The data were obtained through analyses from these institutions documentary and 

their sites. Furthermore, schools observations were carried out in order to search about the 

music work infrastructure in the very schools. The obtained data were confronted to the 

responsibilities determined to each different institutions (Schools, Education Department 

and Universities) in order to be analyzed through Adornian Critical Theory about the 

achievement of a critical listening that was established by the legislation to be compared to 

the real conditions from those analysed institutions. The diferents conceptions and 

emphases that were given to music all over its teaching history, either in the legislation or 

in the school context, has been interfering hardly on its performance. The multitalented 

teacher added to a limited school schedule and the lack of investiments that have still been 

practicing makes it harder to get a better curriculum position to the music teaching. The 

superficial planning and propositions whith any theorical fundamentation show up the 

weakness of the professional formation compromising the level of its teaching that ends up 

acting like a formative varnish. The Adornian perspective supports proposals which shall 

provide strenght to face the semiformation socialization and improve the formative music 

teaching to resist the musical stereotype and the Cultural Industry appeal through 

reflections. 

KEY WORDS: Adorno. Law 11.769/2008. Music Teaching.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objeto de estudo o ensino de música, cujo interesse se 

origina de minha formação e atuação profissional nessa área. A discussão desse tema 

considera o contexto de implantação da Lei Federal nº 11.769/2008, que trata da 

obrigatoriedade do ensino de música como conteúdo nas escolas de Educação Básica de 

todo o Brasil. A discussão da referida Lei e de seus desdobramentos apresenta um 

campo vasto de discussões, uma vez que o Parecer 12/2013, que especifica o seu ensino, 

é recente. Esse Parecer aponta as responsabilidades das diferentes instâncias envolvidas 

na consecução do ensino de música e oferece indicativos de sua concepção na proposta 

do governo, bem como, serve de subsídio para analisar a implantação do ensino de 

música como conteúdo da Educação Básica.  

A obrigatoriedade da inserção do conteúdo da música como componente 

curricular, expõe dúvidas sobre o papel da música nas escolas. Essas dúvidas 

contribuíram para a formulação das questões que compõem a problemática desta 

pesquisa: Qual a concepção de música e de seu ensino presente na Lei n° 11.769/2008? 

Quais são os desdobramentos, documentos e ações que a viabilizam? Quais os 

fundamentos e pressupostos essenciais de uma educação musical crítica e formativa? 

Na busca pela resposta a esses questionamentos objetivou-se analisar a 

concepção de música e de seu ensino presente na Lei n° 11.769/2008 e os seus 

desdobramentos; além de refletir de forma propositiva a respeito do ensino de música, 

tendo como base a perspectiva adorniana. 

Os estudos do Filósofo Theodor Adorno e os de seus intérpretes constituem a 

fundamentação teórica desta pesquisa, cuja escolha considerou as contribuições desse 

autor em relação ao processo formativo e a relação que ele estabelece entre esse último 

e a arte, o que expressa o vínculo entre duas de suas paixões, a música e a filosofia. O 

autor também é referência para as pesquisas que intencionam uma análise crítica da 

cultura e da formação na sociedade contemporânea. Desta forma, o primeiro capítulo 

incursiona no universo teórico adorniano e discute os conceitos de filosofia, música e 

formação nessa perspectiva.  

O conceito da filosofia adorniana pressupõe a crítica à razão burguesa, que 

substituiu seu projeto inicial voltado para a autodeterminação e emancipação dos 

homens, por um projeto dominador e de característica instrumental pautada em uma 

razão calculista, operatória, classificatória e abstrata, por conseguinte, promove a 
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separação entre o sujeito, o objeto do conhecimento e a lógica da identidade. Estes se 

tornam princípios que fundamentam as relações estabelecidas pela sociedade 

administrada. O motor que move suas relações é o princípio da mercadoria, que tende a 

reduzir o múltiplo ao mesmo, na tentativa de alcançar seus objetivos econômicos. A 

discussão sobre a dialética da razão no contexto do pensamento adorniano é importante 

para compreensão dos conceitos colocados em destaque, semiformação e formação, 

uma vez que eles expressam a dialética da cultura, pois o primeiro conceito se constitui 

no sucedâneo do segundo. Eles subsidiam as análises das concepções sobre música e 

ensino de música no contexto legal, abordadas no segundo capítulo; e no contexto real, 

objeto de estudo da última parte desta pesquisa.  

A abordagem legal do ensino de música é discutida no segundo capítulo no 

contexto da educação brasileira e paranaense, tomando-se como base a retrospectiva 

histórica. Esta fundamenta a compreensão dos entraves, das concepções e implicações 

que marcaram seu ensino nos respectivos âmbitos até a promulgação da Lei Nº 

11.769/2008.  

Além do processo de elaboração, aprovação da referida Lei e seus 

desdobramentos pesquisados na literatura sobre o assunto, discute-se como sua 

concepção é expressa na documentação que trata especificamente sobre o tema, ou seja, 

Lei, Parecer, Parâmetros Curriculares e Propostas Pedagógicas elaboradas no contexto 

dos diferentes governos estaduais.  

O último capítulo discorre sobre os dados obtidos a respeito das instâncias 

educacionais pelo Parecer 12/2013, ou seja, das escolas, Secretaria de Educação e 

Universidades. Assim, foram investigadas três escolas estaduais de Guarapuava: 

Antônio Tupy Pinheiro, Colégio Estadual Visconde de Guarapuava e Colégio Estadual 

Ana Vanda Bassara. O critério para escolha dessas escolas consistiu no fato de terem 

uma localização privilegiada, centralizadas e maiores que as demais, podendo assim, 

serem consideradas modelos, portanto, com uma grande probabilidade de serem dotadas 

de uma infraestrutura melhor e mais completa. Os dados dessas escolas compreenderam 

aspectos relacionados à formação do quadro docente, Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

e planos de ensino. Eles foram obtidos por meio da pesquisa de documentos, de 

levantamento de informações nos sites das escolas e de observação da estrutura física e 

de materiais disponíveis. Essa última objetivou a verificação dos espaços e instrumentos 

que viabilizam o funcionamento das aulas.  



 
 

3 
 

No Núcleo Regional de Ensino de Guarapuava, representante da Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura (SEED) nesse Município, foram consultados 

documentos acerca do ensino de música, dentre eles: projetos, materiais de apoio, 

contratações de professores com formação em licenciatura em música e fomento de 

iniciativas pró-música. 

A pesquisa sobre a formação de professores no ensino superior consistiu no 

levantamento de dados obtidos por meio dos sites das três instituições particulares, 

Faculdade Guairacá, Campo Real e Guarapuava. A Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO) foi a instituição pública de ensino superior pesquisada no 

Município de Guarapuava. Nos sites dessas universidades foram levantados dados sobre 

os cursos de formação de professores oferecidos na área de música e sobre a referência 

a essa questão nos planos de ensino de disciplinas voltadas para o ensino de artes. 

Para fundamentar a análise dos dados e para vislumbrá-los em termos 

propositivos, o segundo momento deste capítulo discute a relação entre a música e a 

educação. Ele faz uma análise crítica dessa relação. Para tanto, considera-se necessário 

vislumbrar os dados obtidos a partir de uma abordagem negativa, ou seja, voltada para 

os aspectos que obstruem o sentido emancipatório do ensino de música, a fim de que 

eles se constituam no pressuposto que fundamenta o desenvolvimento de proposições 

do ensino de música numa perspectiva da formação do ouvinte consciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1 FILOSOFIA, MÚSICA E FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA ADORNIANA 

Esse primeiro capítulo converge suas reflexões em torno de três conceitos 

centrais: filosofia, música e formação. O entendimento do conceito de filosofia 

pressupõe a crítica adorniana à razão burguesa, que substituiu seu projeto inicial voltado 

para a autodeterminação e emancipação dos homens, por um projeto dominador e de 

característica instrumental, cujas características pressupõem uma razão calculista, 

operatória, classificatória e abstrata, que promove a separação entre o sujeito e o objeto 

do conhecimento e a lógica da identidade. Essa lógica se constitui na base das relações 

estabelecidas pela sociedade administrada, pois expressa o motor que move suas 

relações, o do princípio da mercadoria, que tende a reduzir o múltiplo ao mesmo, na 

tentativa de alcançar seus objetivos econômicos. Dessa forma, a primeira seção discute 

a dialética da razão no contexto do pensamento adorniano. Uma discussão dessa 

natureza implica no destaque aos conceitos de semiformação e formação, uma vez que 

eles expressam a dialética da cultura, pois o primeiro conceito se constitui no sucedâneo 

do segundo. 

Adorno temia a influência da lógica instrumental e a conversão da filosofia aos 

mesmos princípios que regem a ciência sob o fundamento capitalista. Sua preocupação 

culminou em um pensamento dialético que radicaliza o princípio negativo, pois ele é a 

possibilidade do pensamento não sucumbir à identidade, que é própria da ideologia. Na 

Teoria Estética (ADORNO, 2006) ele define a arte como a antítese social e 

compreendê-la nesses termos é imprescindível para a imersão na essência que lhe é 

constitutiva, ou seja, a da negação da sociedade e da busca pelo pressuposto formativo. 

A relevância da categoria estética para o pensamento adorniano pode ser 

conferida na seção de número dois da referida obra. A estética também se constitui em 

elemento da filosofia adorniana, uma vez que o autor estabeleceu relação entre o 

procedimento estético e a filosofia, ou seja, entre apresentação e expressão, entre 

linguagem e pensamento. Essa relação é expressa na dialética adorniana, que prima pela 

não identidade e se constitui como dialética negativa. 

O conceito de dialética negativa subsidia a compreensão da filosofia adorniana, 

que se caracteriza pela negatividade a fim de resguardar a filosofia da ameaça 

positivista e, nos termos expostos por Türcke (2004a), consiste em advogar a favor da 

razão. Essa temática é apresentada na terceira seção, na qual é possível verificar o 

vínculo da filosofia adorniana com a música, pois seus pressupostos são análogos aos 

do procedimento musical. 
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Para melhor entendê-los, a última seção discorre sobre a compreensão adorniana 

de música séria e de música popular. Para ilustrar a primeira, Adorno (2011) se reporta 

a Schönberg; já Stravinski é tido como representante da arte que se exime de suas 

qualidades estéticas formativas. Os conceitos desenvolvidos nessa seção possibilitam o 

entendimento da regressão da audição promovida pela sociedade capitalista, que se vale 

desse processo para desta forma se reproduzir e para neutralizar as características 

emancipatórias e formativas que constituem a música séria. 

 

1.1 A dialética da razão  

A sociedade em que vivemos tem sido sacudida há muito tempo, por eventos de 

grande magnitude, por importantes descobertas científicas e avanços tecnológicos em 

níveis cada vez mais sofisticados. Ao sabor desses eventos, o homem inquieta-se, 

interroga-se, mas não parece encontrar resposta em todas as instâncias, em graus 

avançados e distintos da razão, parece contraditoriamente colocar-se à mercê desses, 

sem uma autorreflexão crítica que o municie com elementos indispensáveis para refrear, 

recriar, reorganizar e reconduzir-se a uma ressignificação de seu viver.  

A humanidade atabalhoada e conformada segue seu curso, embrenhando-se por 

tortuosas sendas, sem reconhecer ter perdido o senso de direção e sem admitir o 

equívoco. Ela prossegue, ainda que paralisada pela dúvida, como sempre fez na sua 

história, objetiva a revelação da verdade, a fim de que os homens escapem do mito e 

galguem a posição de poder sobre a natureza e sobre os demais seres humanos. 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985, p. 17), o esclarecimento 

impulsionado e subsidiado pela filosofia caminha junto com a humanidade, destarte, 

empenha-se por levar a razão à forma desejada, “[...] mas a terra totalmente esclarecida 

resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal”. Sendo assim, a razão que 

iluminaria o caminho e afastaria os homens do mito reduziu-se à técnica, sua atuação se 

tornou puramente “instrumental”, consistindo em cálculos, fórmulas e números. Seu 

escandaloso progresso nada mais é que um mito a serviço da dominação do homem e da 

natureza. “Quanto mais a maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tanto mais 

cegamente ela se contenta com essa reprodução. Desse modo, o esclarecimento regride 

à mitologia da qual jamais soube escapar. ” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 34). 

Adorno, como bom filho rebelde do iluminismo, crítico ao racionalismo 

positivista, faz suas reflexões sobre o pensar do pensar e sob quais aspectos e de que 

maneira poderá a filosofia tutelar a razão. A argúcia de seu pensamento advém da visão 
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de mundo contemporâneo, assentado sobre as ruínas da modernidade, fundado na 

incompletude de si mesmo. 

 

O arquiteto introvertido do pensamento mora atrás da lua confiscada pelos 

técnicos extrovertidos. Em face da sociedade dilatada de modo desmedido e 

dos progressos do conhecimento positivo da natureza, os edifícios conceituais 

nos quais, segundo costumes filosóficos, o todo deveria poder ser alocado, 

assemelham-se aos restos da simples economia de mercado em meio ao 

capitalismo industrial tardio. (ADORNO, 2009, p. 11). 

 

 

Esse comportamento “dilatado” e “desmedido” permeia e avança sobre a 

modernidade, que parece escolher, placidamente, o caminho do suicídio, como diz 

Türcke (2004a). A razão que deveria mostrar o caminho, libertar o homem do caos, da 

escravidão, da sedução, do canto da sereia, acabou sendo entendida como algo que 

auxilia a “[...] conformar-se com a vida real, ela destacou unilateralmente o momento da 

adaptação, e impediu assim que os homens se educassem uns aos outros” (ADORNO, 

2010, p. 11). Essa conformidade impede seu avanço e parece se alastrar por todos os 

espaços. 

O pensamento hiperativo, que tudo quer dominar, expressa as mazelas 

decorrentes das escolhas equivocadas, das falsas soluções para o viver, encobertas pelo 

positivismo e sua promessa de felicidade, visto que, em sua visão, tudo pode ser 

oferecido como mercadoria; opiniões concorrentes entre si são entregues ao gosto do 

cliente e a preço de mercado.  

Na tentativa de se livrar do medo, o homem investiu em uma razão orientada 

pelo princípio da autoconservação. Assim, para sobreviver, prioriza os fatores de ordem 

externa e anula a própria identidade, ou seja, enfraquece o princípio da 

autodeterminação. Essa consciência que renuncia à autodeterminação, conforme Adorno 

(2010), constitui o que ele chama de semiformação. Esse conceito é definido pelo autor 

(2010, p. 9) como “[...] a onipresença do espírito alienado”, o “[...] símbolo de uma 

consciência que renunciou à autodeterminação” e o espírito “[...] aprisionado pelas 

malhas da socialização”. Essa é entendida como ampliação da lógica das mercadorias, 

da lógica do valor de troca e do consumo para o âmbito da cultura. Desse modo, todos 

os indivíduos convergem para a integração social, ou seja, para a identificação, pois a 

lógica das mercadorias sobre o âmbito da cultura prescinde do esforço identificatório, 

da padronização do modo de pensar, sentir e agir dos indivíduos, inclusive as crianças. 

A indústria cultural é o veículo que promove tal objetivo.  
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[...] a indústria cultural, ao aspirar à integração vertical de seus consumidores, 

não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, mas, em larga 

medida, determina o próprio consumo. Interessada nos homens apenas 

enquanto consumidores ou empregados, a indústria cultural reduz a 

humanidade, em seu conjunto, assim como cada um de seus elementos, às 

condições, que representam seus interesses. (ADORNO, 1996, p. 8). 

 

 

Na concepção de Adorno e Horkheimer (1985), a indústria cultural confere a 

tudo um ar de semelhança, padroniza os bens culturais, organiza nossas necessidades, 

sacrifica a diferença entre a obra de arte – caracterizada pela autonomia e autenticidade 

– e o sistema social, potencializa o poder da técnica e o poder adaptativo. A indústria 

cultural administra a cultura e toma para si o papel de decifrar a realidade, ela promove 

a renúncia da capacidade do indivíduo fazer escolhas pautadas na autorreflexão crítica. 

Desse modo, a indústria cultural atrofia o pensamento e a sensibilidade, promovendo a 

regressão. Essa, no campo da música, é tratada por Adorno (1996) como regressão 

auditiva, cuja discussão será abordada posteriormente neste trabalho. 

As considerações anteriores se expressam sinteticamente no conceito de 

semiformação, que se constitui no sucedâneo da formação.  

 

A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na 

onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não 

antecede à formação cultural, mas a sucede. Desse modo tudo fica 

aprisionado nas malhas da socialização. [...] a ideia de cultura não pode ser 

sagrada – o que a reforçaria como semiformação – pois a formação nada mais 

é do que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva. Porém a 

cultura tem um duplo caráter: remete à sociedade e intermedeia esta e a 

semiformação. (ADORNO, 2010, p. 9). 

 

 

Nessas circunstâncias, a cultura procura a conciliação dos elementos que são 

irreconciliáveis, como por exemplo, a sociedade e o indivíduo, a necessidade e a 

diversão, a arte séria e a arte leve, dentre outros. Ela assume a tendência ao imediato e à 

personalização, subverte a diferença, a subjetividade e a espontaneidade, ao se orientar 

pela administração e pelo planejamento. Sendo assim, o domínio da cultura abrange 

todas as instâncias do conhecimento, da educação e da cultura. A razão e o 

conhecimento estão a serviço da técnica, que, por sua vez, está a serviço do mercado, 

que contamina com sua lógica consumista e voltada para a indiferenciação dos artigos 

culturais. 
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Os objetivos da obra de arte e da mercadoria cultural são, na verdade, 

antagônicos, pois o daquela é, em última análise, dar uma configuração 

sensível ao desejo de transcendência das pessoas, mesmo que em suas 

formulações mais secularizadas, enquanto essa se encontra circunscrita à 

categoria de um objeto de consumo, sem qualquer projeção para além de si 

mesmo e de suas funções no interior do capitalismo tardio. (DUARTE, 2003, 

p. 113). 

  

 

A sociedade repleta da racionalidade esvaziada de valores estéticos, sensíveis e 

culturais, abre as portas do próprio espírito seduzido pelo fetiche e abraça os bens 

culturais indiferenciados veiculados pela indústria. As atitudes de resistência ou 

enfrentamento à semiformação são tímidas, pois ela destrói o conceito e gera um clichê. 

“Sob a superfície do conformismo vigente, é inconfundível o potencial destrutivo da 

semiformação. Ao mesmo tempo em que se apossa fetichisticamente dos bens culturais, 

está sempre na iminência de destruí-los.” (ADORNO, 2010, p. 34). 

Para Adorno (2010), a totalidade visa à integração e à adaptação e, por isso, não 

é formativa. O sujeito não percebe a falta de liberdade em que se encontra, não percebe 

também a falsa racionalidade que cega com seu brilho. Adorno (2010) questiona qual 

seria a real possibilidade de o sujeito resistir a essa racionalidade, tendo em vista a sua 

configuração irracional. Essa questão é vista com a mesma estupefação por Marcuse 

(1973), que entende ser esse “um dos aspectos mais perturbadores da civilização 

industrial desenvolvida: o caráter racional de sua irracionalidade” (MARCUSE, 1973, p. 

30). Para ele a irracionalidade é constituida pela criação de novas dimensões da 

realização humana que se originam no êxito do domínio tecnológico e a utilização plena 

desses recursos. 

Sua produtividade e eficiência, sua capacidade para aumentar e disseminar 

comodidades, para transformar o resíduo em necessidade e a destruição em 

construção, o grau com que essa civilização transforma o mundo objetivo 

numa extensão da mente e do corpo humanos tornam questionável a própria 

noção de alienação. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; 

encontram sua alma em seu automóvel, hi-fi, casa em patamares, utensílios 

de cozinha. (MARCUSE, 1973, p. 30). 

 

 

A produção industrial torna-se irresistível, tal qual todos os seus produtos, desde 

a indústria de diversões e informação até toda a sorte de bens úteis e inúteis disponíveis. 

Estes são apregoados e instados por uma máquina propagandística que cativa os 

consumidores e os prendem emocionalmente aos produtos e a seus produtores 

independentemente de sua classe social. Marcuse (1973, p. 32) afirma que “[...] a 
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doutrinação que eles portam deixa de ser publicidade; torna-se um estilo de vida” e 

admite ser um “bom estilo de vida – muito melhor do que antes – e, como um bom 

estilo de vida, milita contra a transformação qualitativa”. Para esse autor, é desta 

maneira que surge um padrão de pensamento e comportamento que ele denomina 

unidimensional “no qual as idéias, as aspirações e os objetivos que por seu conteúdo 

transcendem o universo estabelecido da palavra e da ação são repelidos ou reduzidos a 

termos desse universo” (MARCUSE, 1973, p. 32). A sua redefinição é determinada pela 

racionalidade do sistema e ampliada de forma quantitativa.  

 

O pensamento unidimensional é sistematicamente promovido pelos 

elaboradores da política e seus provisionadores de informação em massa. O 

universo da palavra, dêstes e daqueles, é povoado de hipóteses 

autovalidadoras que, incessante e monopolísticamente repetidas, se tornam 

definições ou prescrições hipnóticas. (MARCUSE, 1973, p. 30). 

 

 

A sociedade não admite ou reflete sobre essa irracionalidade concebida por 

Marcuse ou sobre a racionalidade vigente tão contestada por Adorno, tampouco 

reconhece sua breve existência condicionada a uma percepção orientada por valores 

éticos e estéticos impostos pelo sistema capitalista. Inclusive, até neste processo, como 

diz Marcuse (1973, p. 31), “a dimensão ‘interior’ da mente, na qual a oposição ao status 

quo pode criar raízes, é desbastada”. 

Com a perda da dimensão do pensamento crítico e sua substituição por 

necessidades irresistíveis criadas despropositadamente, a sociedade entrega-se ao 

pensamento conciliatório, abdica do esforço da negatividade, do caráter investigatório e 

vigilante – evita confrontos; esvazia-se de sua dimensão interior, capaz de opor-se a um 

condicionamento estabelecido, reduz suas expectativas a sensações banais, cômodas e 

passageiras. Segundo Türcke (2004b), torna-se a sociedade da sensação, vive o 

espetáculo por ela mesma promovido. 

 Essse fascínio pelo espetáculo e pelas sensações seduzem a humanidade e são 

de tal modo prosaicos que não há lastros de novidade, assemelha-se, outrossim, a seus 

antepassados de longínquos séculos com suas festas populares atraentes como 

gladiadores, queima de bruxas, carnaval, touradas e torcidas organizadas. “Todos esses 

eventos foram sensacionais no sentido atual da palavra, ou seja, são capazes de seduzir a 

massa a tal ponto que servem como válvulas de escape para todas as possíveis 

frustrações. ” (TÜRCKE, 2004b, p. 62). 
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Esse fato confirma a assertiva de Adorno (2010), na qual a semiformação não se 

limita ao espírito, uma vez que adultera também a vida sensorial. A incapacidade de 

resistência do espírito é corolária de sua reificação. As sensações, conforme Türcke 

(2004b), avultam-se, exacerbam-se e banalizam-se rotineiramente, promovendo uma 

anestesia generalizada dos sentidos. Contraditoriamente à intensificação dos sentidos, a 

insensibilidade permeia todos os níveis de relacionamento imbricando-se nas estruturas 

sociais e nas instâncias de poder, seja político ou civil, público ou privado; em 

instituições formais de labor e de ensino. O poder e a impotência social são duas faces 

da mesma realidade, na qual a intensificação dos sentidos equivale à perda da 

sensibilidade e da capacidade de o indivíduo se deixar tocar pelos estímulos exteriores, 

que se tornam cada vez mais fugazes e voláteis. Nesse contexto, a sensação se edifica 

sobre o obscurantismo, sobre o brilho que cega a visão e sobre o som que provoca o 

ensurdecimento dos ouvidos. Nessas condições, consagra-se a hegemonia da arte leve, 

de caráter antiformativo e voltada para a deteriorização cultural.  

Adorno e Horkheimer (1985) enfatizam que a arte popular e a erudita, 

encontram-se na condição de presas da indústria cultural, que integra de maneira 

forçada e intencional os seus receptores, cujo poder de escolha é limitado. A coerção 

exercida por meio da indústria cultural também age sobre a música de nível superior e 

de nível inferior, as quais são destituídas de sua singularidade em detrimento de uma 

união forçada e irreconciliável.  

 

A superior é sacrificada na sua seriedade através da especulação no sentido 

de obter efeitos; a inferior, por meio de sua domesticação civilizatória 

daquilo que revoltosamente resiste, que lhe era inerente antes do controle 

social se tornasse total. (ADORNO, 2006, apud DUARTE, 2003, p. 116). 

 

 

Esse procedimento visa tão somente o lucro e a rentabilidade; nele se diferencia 

“[...] claramente a mercadoria cultural da obra de arte, pois aquela é confeccionada 

visando obtenção de lucro, enquanto esta pauta-se pelo ideal da autonomia” (DUARTE, 

2003, p. 116-117), que só existe como princípio diferenciador “sob o ponto de vista da 

intenção com que um ou outro construto é, respectivamente, construído”. 

A indústria cultural, por meio de seus aspectos técnicos avançados, gerencia a 

vida das pessoas em todos os âmbitos e em diferentes formas. Ela manipula e exacerba 

as sensações, criando um falso estado de liberdade, de felicidade e de compreensão da 
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realidade. O objetivo de dominar, de adaptar e de se enquadrar na totalidade da 

sociedade administrada sobrepõe o desejo de integração sobre o da emancipação. 

Ao disseminar elementos antiformativos, a indústria cultural exerce um tipo de 

violência que “atinge até os distraídos”, que passam a consumir essa cultura 

antiformativa sem atentar para a regressão que os acomete (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 119). 

 Segundo Costa (2003), a hegemonia da indústria cultural na sociedade gera a 

alienação e sua forma camuflada permite apossar-se da força imagética e da influência 

promovida por informações repetidas ad libitum (à vontade), expropriando os sujeitos 

do sentido perceptivo com objetivo de adaptação. 

 

[...] a invisibilidade do controle que a indústria cultural exerce sobre a nossa 

maneira de perceber e de representar, já que ela tende a nos adaptar às suas 

interpretações pelo apelo da imagem e da repetição, precisa ser considerada 

em relação ao conteúdo manifesto de suas mensagens, também cabe ser 

apreendida, para que se torne consciente, nas estruturas de seu funcionamento 

e na forma como as mercadorias simbólicas são produzidas e difundidas. 

(COSTA, 2003, p. 119).  

 

 

O controle engendrado pela indústria cultural tolhe sutilmente a maneira que se 

perceberia ou se intrepretaria espontaneamente uma situação, uma mensagem, um 

conteúdo, uma obra de arte, a reação não é mais individual, é substitiuída pela tradução 

por ela arquitetada e transferida com maestria como se fosse sua própria interpretação. 

Os mecanismos de ação da indústria cultural promovem a impotência social. 

Eles minam a resistência e a capacidade de enfrentamento dos sujeitos por meio do 

planejamento da arte e da cultura. Essa estratégia utiliza-se da eliminação do trágico que 

é transformado “[...] em um aspecto calculado e aceito do mundo” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 135). O trágico, conforme ressaltam Adorno e Horkheimer 

(1985, p. 142), assume um significado oposto àquele que assumia outrora, quando 

consistia na resistência à ameaça mítica, no enfrentamento da dor e do sofrimento como 

uma forma de elaborar as ameaças enfrentadas pelo ser humano. Nessas condições, a 

cultura e a arte assumem um aspecto divertido e leve. Os autores (1985, p. 14) 

esclarecem que a arte, ao ser comercializável, deixa de ser arte pura, pois assume uma 

posição de negócio rentável, e por isso “[...] a utilizam como ideologia destinada a 

legitimar o lixo que propositalmente produzem”. A ideologia se baseia nos aspectos 

semiformativos da cultura e não objetiva a formação dos sujeitos. Nesse sentido, tudo é 
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produzido para que as pessoas não pensem e não busquem o esclarecimento, mas para 

que se integrem ao que lhes é imposto, conformando-se à lógica adaptativa. Assim os 

“dominantes monopolizam a formação cultural”, negando-lhes quaisquer “pressupostos 

reais para a autonomia que o conceito de formação cultural ideologicamente conserva” 

(ADORNO, 2010, p. 17). 

 

Os promotores da diversão comercializada lavam as mãos ao afirmarem que 

estão dando às massas o que elas querem. Esta é uma ideologia apropriada 

para finalidades comerciais: quanto menos a massa consegue discriminar, 

maior a possibilidade de vender artigos culturais indiferenciadamente. 

(ADORNO, 1994, p. 136). 

 

 

A possibilidade do negócio reside na incapacidade de discriminação do objeto. 

O barulho ensurdecedor que emerge do neon da sociedade da aparência, que sucumbiu 

aos apelos da indústria cultural, bloqueia o desenvolvimento da percepção e promove a 

decadência do gosto, tornando o sujeito integrado e conformado à sociedade. A música, 

ao ser transformada em diversão para o ouvinte, constitui-se em lucro para as 

gravadoras que, sob o monopólio da indústria cultural, sujeitam-na a todo o arsenal 

tecnológico disponível no mercado, comercializam-na como qualquer outro bem de 

consumo, ao mesmo tempo em que promovem o lazer e a diversão. “Os usuários da 

diversão musical são eles mesmos objetos, ou de fato, produtos dos mesmos 

mecanismos que determinam a produção da música popular”. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 137). 

 Por conseguinte, a música é reduzida a um estilo dominante de produção, que 

absolutiza a barbárie estética por meio da reprodução do idêntico e dos processos 

inconscientes. A semiformação difundida por meio da indústria, que gerencia a cultura, 

está em todos os setores da sociedade, inclusive na educação, quando essa se propaga de 

maneira aligeirada, fragmentada, seriada e enquadrada em um modelo dominante. Da 

mesma maneira insere-se na música, na arte, na mídia, no cinema, nos livros, dentre 

outros produtos. Diante disto, Adorno (2010, p. 39) conjectura que “[...] a única 

possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a autorreflexão crítica sobre a 

semiformação, em que necessariamente se converteu”.  

Na semiformação há a tendência ao imediato e à personificação, justamente 

porque se incute nas pessoas as atitudes voltadas para a identificação com o coletivo. O 

sujeito quer assemelhar-se ao herói da televisão, ao político, ao artista ou ao grupo, 

perde o princípio da autodeterminação. De acordo com o pensamento de Adorno, essas 
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questões podem ser resolvidas apenas pela formação ressignificada que inclui a 

educação emancipadora e a cultura potencializada para fins formativos e não 

regressivos, que levem o sujeito a refletir ao invés de adaptar-se. Para ele, formação e 

diferenciação tratam-se de termos equivalentes.  Adorno (2010) não nega as relações de 

classe, pois acredita na existência das tensões como pressuposto para despertar o 

homem para a emancipação.  

 

Ainda que o pensamento não possa colocar antolhos para defender-se; ainda 

que a convicção honesta de que a própria teoria está isenta desse destino, 

certamente acabe por se degenerar com uma auto-exaltação, ainda assim a 

dialética não deve emudecer diante de tal repressão e da repressão com ela 

constada referente a sua superficialidade, à arbitrariedade de um método 

aplicado de fora. (ADORNO, 2009, p. 12). 

 

 

O sujeito autodeterminado consegue, do ponto de vista de Adorno, resistir à 

indústria cultural e essa capacidade de resistência é um dos eixos norteadores da 

formação e da emancipação humana, cujas capacidades, segundo o autor, edificam-se 

sobre as estruturas heterônomas, semelhantes àquelas que lembram a identificação 

inicial do filho com o pai, transitória e fundante. A identificação inicial possibilita o 

modelo que servirá de base para a reflexão de outros modelos, na medida em que o 

indivíduo amplia suas relações. 

 

A formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No entanto, 

remete sempre a estruturas previamente colocadas a cada indivíduo em 

sentido heteronômico e em relação às quais deve submeter-se para formar-se. 

Daí que, no momento mesmo em que ocorre a formação, ela deixa de existir. 

Em sua origem está já, teleologicamente, seu decair. (ADORNO, 2010, p. 

20). 

 

 

Essas reflexões culminam na assertiva de Adorno (2010), a qual reitera o vínculo 

entre a formação e a existência de pressupostos, uma vez que o intelecto e o espírito não 

podem ser privados do alimento que os nutre. Diante do vazio de figuras e de 

referências formativas, Adorno destaca que os pressupostos só podem ser encontrados 

na tradição, ou seja, em uma antiga figura. 

 

As condições da própria produção material dificilmente toleram o tipo de 

experiência sobre a qual se assentavam os conteúdos formativos tradicionais 

que se transmitiam. Por isso, tudo o que estimula a formação acaba por lhe 

contrair os nervos vitais. (ADORNO, 2010, p. 17). 
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A forma originária de transmissão dos conteúdos formativos não se adequa à 

produção em série e esse fato transforma radicalmente o fundamento sobre o qual o 

processo formativo se sustenta. Autonomia e liberdade são palavras definitivamente 

nauseantes, repugnantes, no contexto do modo de produção capitalista. 

Para a formação de um sujeito autônomo e livre é necessário um fortalecimento 

egoico, doutra sorte, a debilidade o tornará vítima da integração almejada da indústria 

cultural. 

 

[...] atualmente a sociedade premia em geral uma não-individualização; uma 

atitude colaboracionista. Paralelamente a isso acontece aquele 

enfraquecimento da formação do eu, que de há muito é conhecida da 

psicologia como ‘fraqueza do eu’. Por fim, é preciso lembrar também que o 

próprio indivíduo, e, portanto, a pessoa individualizada que insiste 

estritamente no interesse próprio e que, num certo sentido, considera a si 

mesma como fim último, também é bastante problemática. (ADORNO, 1995, 

p. 153). 

 

             

O fortalecimento do eu – fortalecimento egoico – não como um fim último, mas 

como uma forma de resistência, cristaliza a experiência formativa, que pressupõe a 

“experiência do não-eu no outro” (ADORNO, 1995, p. 154). Essa experiência é 

primordial à formação e somente por meio dela se chegará à experiência genuína da 

constituição do indivíduo fundamentada pela tradição. 

 

A experiência - a continuidade da consciência em que perdura o ainda não 

existente em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no 

indivíduo – fica substituída por um estado informativo pontual, 

desconectado, intercambiável e efêmero, e que se sabe que ficará borrado no 

próximo instante por outras informações. (ADORNO, 2010, p. 33). 

              

 

 Para Adorno (2010), a tradição é fundamental para a formação do indivíduo, já 

que a memória a nutre e não compactua com a efemeridade das informações; sem a 

tradição, há uma generalizada tendência ao imediatismo e a personalização, que 

caracterizam a semiformação, pois ela “[…] pressupõe a fraqueza em relação ao tempo 

e à memória” (ADORNO, 2010, p. 33). 

A formação origina-se do antagonismo social não conciliado, da tensão entre o 

espírito e a realidade, na impossibilidade de se chegar à unidade. Ela distingue-se dos 

mecanismos do domínio social da natureza, pois é ameaçada quando, segundo Adorno 

(2010), ela se transforma em algo controlável, em princípio normativo, em qualificação. 
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Para Adorno, o princípio que pode contribuir para a reversão da condição atual 

consiste no desvelamento dos mecanismos regressivos pela educação. “A única 

possibilidade que existe é tornar tudo isso consciente na educação. Eu diria que hoje o 

indivíduo só sobrevive enquanto núcleo impulsionador da resistência. ” (ADORNO, 

1995, p. 154). 

A educação emancipatória pressupõe, para Adorno, uma vontade política. Por 

isso, na obra Educação e emancipação (ADORNO, 1995) ele questiona o papel da 

educação na formação humana. Nessa obra, o autor expõe sua preocupação frente à 

barbárie, cujos efeitos repercutiram intensamente na Segunda Guerra Mundial.  Para ele, 

a barbárie é uma forma de regressão do pensamento, ocasionada pela falta de 

autorreflexão crítica. As condições que geram a regressão persistem e intensificam seu 

poder por meio da pressão social cada vez mais ampliada.  Por isso, a necessidade de 

evitar que Auschwitz se repita se constitui no principal objetivo do processo 

educacional. 

 

Ela foi a barbárie contra qual se dirige toda a educação. [...] a barbárie 

continuará existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental as 

condições que geram a regressão. É isso que apavora. Apesar da não 

visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. 

(ADORNO, 1995, p. 119). 

 

 

Sua concepção do processo educativo pressupõe a não modelagem das pessoas. 

Para tanto, afirma que “não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; 

mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa 

morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira” 

(ADORNO, 1995, p. 141, grifos do autor).  

A educação como processo precisa, de acordo com Adorno (1995), romper com 

o conceito de totalidade e integração conforme deseja a indústria cultural, que assume o 

ideal de semelhança e de conformismo. Para Vilela (2006), a perspectiva adorniana 

abarca uma concepção formativa, que resgata o potencial de desenvolvimento da 

consciência e da subjetividade dos alunos. Nesse sentido, a educação, precisa voltar-se 

para a luta contra a dominação, ou seja, contra o poder integrador promovido pela 

sociedade regida pela indústria cultural. 

A formação em seu sentido pleno, não pode ser demasiadamente fechada na 

intelectualidade e na abstração, não pode ser demasiadamente realista. Ela precisa de 
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equilíbrio, de contemplar o espírito e a realidade, para que a razão não perca sua 

essência formativa e nem faça adesão aos fetiches da indústria cultural, que não é 

cultura, mas o gerenciamento da cultura e dos indivíduos.  

Vilela (2006, p. 47) explica que: 

  

Adorno não tem uma obra na qual desenvolve uma concepção de educação e 

muito menos uma teoria de educação, como usualmente tem sido atribuída a 

ele: “Educação para a Emancipação”. Ele também não discutiu o conceito de 

emancipação com finalidade pedagógica. A libertação do sujeito do processo 

de dominação da consciência, operada pelos mecanismos da Indústria 

Cultural, continua, portanto, sendo o corpo teórico principal para entender 

posições de Adorno a respeito da educação e do sistema de ensino do seu 

tempo.  

 

 

Os escritos de Adorno fazem perceber que o esclarecimento não esteve à serviço 

da emancipação, ao contrário, esteve ao mau uso da razão e da ciência e voltou-se para a 

destruição do homem, assim, é imperativo a razão passar por um processo de 

esclarecimento para corroborar a emancipação dos sujeitos.  

  As proposições de Adorno elucidam e alargam a visão das “tendas” onde 

habitam as questões primordiais referentes à formação e podem ser sopesadas no seu 

âmago, de modo a objetivarem a concepção de novas bases educacionais sob novas 

perspectivas que afugentem a semiformação e promovam a emancipação e a libertação 

dos sujeitos de todo e qualquer tipo de dominação.  

A maneira própria de Adorno expor seus pensamentos e a profundidade como 

encara todos os possíveis revezes das questões em todos os seus vieses, confere-lhe um 

tom apocalíptico. Sua voz parece ecoar com ares de radicalidade. Os filósofos e 

estudiosos plantonistas torcem-lhe o nariz pela aparente dureza das suas colocações, por 

encontrarem-se acintosamente carecentes ou desprovidos de percepção necessária para 

apreensão de seu estilo de pensar, olvidam a riqueza e o caráter aberto de seus escritos. 

(TÜRCKE, 2004a). “Trata-se de um estilo ensaístico, que sequer encaixa no 

procedimento científico, nem mesmo no procedimento artístico, embora nutrido por 

ambos.” (TÜRCKE, 2004a, p. 47).  

O ensaio é uma forma literária que não se deixa restringir às prescrições 

costumeiras da disciplina, não tem inclinação para a totalidade, é fragmentária “[...] 

tanto no sentido subjetivo do comportamento, como no sentido objetivo de matéria ou 

assunto” (TÜRCKE, 2004a, p. 47). É notório que esta forma se adéqua ao estilo 
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adorniano, igualmente, os aforismas – outra forma comumente utilizada por Adorno – 

que poderia ser descrita como uma subcategoria do ensaio, porém de ordem 

diferenciada. Não se comporta analogamente ao procedimento científico, anotações, 

enumerações e fundamentações, antes, declina o papel de ser pertencente a um grupo 

específico como filosofia, sociologia, literatura, arte e música. Não permite que o 

pensamento repouse na inconsciência, pois tem convicção da sua falibilidade sendo este 

um pensamento humano: “O pensamento não-ingênuo sabe o quão pouco alcança o que 

é pensado, e, no entanto, sempre precisa falar como se possuísse inteiramente.” 

(ADORNO, 2009, p. 21). Adorno tinha tanta certeza da impossibilidade de garantia do 

alcance do pensamento, que lhe imprime uma tensão constante, uma não resolução 

harmônica, tão própria da música que sua escrita mais parece uma composição. 

 

Adorno não escrevia ensaios, ele os compunha, e ele era um virtuoso no 

instrumento dialético. Suas composições verbais expressam uma “idéia” 

através de uma seqüência de reversões e inversões dialéticas. As frases 

desenvolvem-se como temas musicais: eles quebram-se, separando-se e 

dobram-se de volta para si em um espiral de variações contínuas. (BUCK-

MORSS, 1979, apud BAGGIO, 2007, p. 145). 

 

 

Desta forma, Adorno compõe seus ensaios e aforismas com matizes próprios da 

arte, entranhados em sua essência sem, contudo, deixar que o pensamento se dilua em 

arte.  

 

O referido toque artístico, entretanto, não invade o pensamento como algo 

alheio, mas dá ressonância à própria vivacidade dele. Com efeito, dar espaço 

às associações e aos pulos, que um pensamento concreto inspira, é mantê-lo 

vivo em vez de aprisioná-lo. (TÜRCKE, 2004a, p. 48). 

 

 

O ensaio filosófico de Adorno tramita na transcendência do real, imediato e tem 

como intenção dar conta de uma ideia fragmentária da qual emerge a verdade. A fim de 

que isso aconteça, é preciso reconstruí-la mimeticamente por construtos de conceitos, 

para que o sujeito, de modo ativo, decifre a figura formada na exposição de seus 

elementos. As afinidades entre estética e os conceitos da filosofia são desveladas por 

Adorno no decorrer de suas reflexões, traçando paralelos, descortinando semelhanças e 

oposições entre filosofia e música. 
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Arte e filosofia não tem seu elemento comum na forma ou no procedimento 

configurados, mas de um modo de comportamento que proíbe a 

pseudomorfose. As duas permanecem incessantemente fiéis ao seu próprio 

teor através de sua oposição; a arte na medida em que se enrijece contra suas 

significações; a filosofia, na medida em que se atém a nenhuma imediatidade. 

O conceito filosófico não renuncia à nostalgia que anima a arte como algo 

não conceitual e cujo preenchimento escapa de sua imediatidade como de 

uma aparência. (ADORNO, 2009, p. 22). 

 

 

Ao banhar-se nas fluidas águas da arte, Adorno depara-se com a possibilidade 

autorreflexiva e com a oportunidade de lavar seus problemas paralisantes herdados da 

tradição. A proposta de Adorno abrange também o resgate do momento retórico no 

interior das formas estéticas: “A categoria da expressão própria ao discurso estético se 

vê, dessa forma, incorporada junto à teoria do conhecimento.” (BAGGIO, 2007, p. 142). 

Adorno busca no impulso mimético presente na arte, a possibilidade de uma 

relação objetiva no campo da teoria do conhecimento, ele mantém presente a concepção 

de que a filosofia deveria ser composta como a música. “De maneira análoga, seria 

preciso que a filosofia não fosse reduzida a categorias, mas, em certo sentido, primeiro 

compusesse a si mesma.” (ADORNO, 2009, p. 36). A música deveria estabelecer-se 

“[...] enquanto instância cognitiva e crítica” (BAGGIO, 2007, p. 133). Ele aposta no 

“[...] equilíbrio entre o momento lógico-formal e o momento transcendental próprio à 

experiência estética, como ponto central para a constituição do seu anti-sistema” 

(BAGGIO, 2007, p. 142). 

Os pensamentos de Adorno parecem guiá-lo para um projeto híbrido entre arte e 

filosofia, uma vez que entende haver uma dialética entre sentido da forma e sentido da 

expressão presentes na música que podem contracenar entre si, descortinando, assim, a 

possibilidade “da filosofia responsável permanecer viva” (BAGGIO, 2007, p. 145). O 

que Adorno tem em mente é a busca por uma teoria capaz de traduzir adequadamente o 

pensamento em conceito. Nesse sentido, o momento transcendental instalado no interior 

do pensamento abre a possibilidade de alcançar o âmago da problemática e concede 

qualidade à expressão dos conceitos.  

A diferença entre racionalização e formalização torna-se “fundamental tanto 

para o modelo adorniano de dialética quanto para o entendimento do caráter próprio à 

aparência do discurso que visa dar conta desse modelo” (BAGGIO, 2007, p. 136). O 

mecanismo identificador necessário à formação de conceitos é incansavelmente 

investigado por Adorno, para quem a filosofia não deve abrir mão do momento 

expressivo, nem se curvar ante o peso da necessidade de exposição, se assim o fizer, 
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assemelhar-se-ia à ciência. “A liberdade da filosofia não é nada mais que a capacidade 

para contribuir a dar voz a sua falta de liberdade.” (ADORNO, 2009, p. 24). A filosofia 

vê-se encurralada como se tivesse que fazer uma escolha na obrigação de ser ciência, no 

entanto, “expressão e acuro lógico não são para ela possibilidades dicotômicas. Eles 

necessitam um do outro, nenhum dos dois é sem o outro” (ADORNO, 2009, p. 24). 

O pensamento dançante e musical que compõe a filosofia adorniana, os seus 

conceitos e demais elementos que a constituem resultam da união das paixões pela 

música e pela arte nutridas pelo autor. Dessa forma, a próxima seção reflete sobre a 

característica estética do pensamento de Adorno, que, ao prezar por essa dimensão, 

intenciona um pensamento filosófico capaz de resistir aos apelos totalitários, próprios 

da lógica instrumental.   

 

1.1.1 Arte e Estética em Adorno 

A obra de arte possui um momento cognitivo e ao mesmo tempo contemplativo. 

Segundo Adorno (2006), a arte busca o acolhimento dos problemas da realidade e, na 

sua lógica interna, elabora-os de forma que eles apareçam com algo a mais. Sendo 

assim, a obra de arte não reproduz a realidade, mas assemelha-se a ela, incorporando-a 

de maneira interrogativa e como um problema de sua forma. 

O caráter formativo da arte advém de sua autonomia, de seu aspecto singular, 

que se expressa por meio de seu trabalho não-produtivo, não-necessário, não-exigido 

socialmente, que não admite compactuar com o mundo, nem se reconciliar com esta 

mesma sociedade hostil. Portanto, a experiência estética tem seu princípio de autonomia 

e precisa ser preservado, como explica Adorno (2003, p. 21) “[...] para que a 

consciência estética não deixe regular as suas experiências pelos critérios culturais 

vigentes, mas preserve a força da reação espontânea”.  

Uma atitude não ingênua perante a arte e seus aspectos formativos estimula a 

resistência dos sentidos à possível alienação, visto que a experiência artística abarca 

trabalho, ação, pensamento reflexivo e como diz Zanolla (2013, p. 100) é uma 

“atividade de labor”. Por outro lado, tem de levar em conta o aspecto ambivalente da 

experiência artística, “[...] uma possibilidade de experiência emancipatória ou de 

alienação e conformismo”. (ZANOLLA, 2013, p. 101).  A obra de arte para ser 

emancipatória envolve reflexão e ação e fundamenta-se em uma consciência estética 

que não se submete aos “critérios culturais vigentes”.  
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As concepções de arte, música e educação relacionadas ao trabalho, indivíduo e 

sociedade, são elaboradas por Adorno por meio de pressupostos da “clássica relação 

entre sujeito e objeto”, tendo em mente o “reconhecimento das contradições inerentes à 

relação entre sujeito e objeto”, para não limitar a análise idealizando o trabalho como se 

fora uma “atividade libertadora desprovida de suas contradições e obstáculos” 

(ZANOLLA, 2013, p. 99). 

O conhecimento de Adorno sobre música e filosofia leva-o a elaborar uma teoria 

estética e a abordar as implicações advindas do mundo administrado. Segundo Pucci 

(2003), durante toda a vida de Adorno, a experiência filosófica e a experiência estética, 

especialmente a relacionada à música, exerceram uma influência ímpar sobre sua 

produção literária e seus procedimentos metodológicos. Muitos desses procedimentos 

podem ser traduzidos como temas musicais, variações, ritornelos e contrapontos. O 

pensamento não invade a música, mas penetra-lhe com a aridez do conceito. A música 

não invade o pensamento como algo estranho, todavia lhe imprime algo de sua 

vivacidade e da sua expressão do inexprimível. 

Diante das forças regressivas que assolaram a sociedade, Adorno busca na 

estética, elementos essenciais para promover a resistência filosófica e a arte autônoma, 

uma vez que considera a arte uma experiência de conhecimento. Gagnebin (2001, p. 62) 

interpreta o pensamento adorniano a partir dos conceitos de mimese, autonomia, 

resistência. Para ela (2001, p. 63), a mimese primeira e originária é aquela destituída de 

aura estética, presente nas reações corporais involuntárias que se manifestam 

fisicamente na tentativa de escapar do perigo ou tornar-se semelhante ao inimigo. A 

mimese se faz presente, também, nas fugas caóticas dos seres vivos inferiores como 

também nos espasmos agonizantes dos mártires: “exibem o que não se pode dominar 

inteiramente na nossa pobre vida: o impulso mimético” (HORCKHEIMER-ADORNO, 

1985, p. 171). Na semelhança mimética, reside o perigo do desaparecimento do 

indivíduo ou a perda do limite da identidade e é esta a razão de sua ameaça. 

 

Esse impulso mimético é destituído de qualquer aura estética. Ele remete aos 

gestos desordenados do torturado e aos espasmos agonizantes. Mimeses e 

passividade são, assim, estreitamente tanto no início quanto no fim de nossa 

vida orgânica, tanto nas tentativas de assimilação desesperada ao meio 

ambiente quanto na fuga caótica para sobreviver. Contra essa indiferenciação 

cega da tenacidade orgânica se constrói, aliás, a duras penas, o sujeito 

determinado e consciente da Aufklãrung. (GAGNEBIN, 2001, p. 66-67, 

grifos da autora).  
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A arte como berço do comportamento mimético é a possibilidade que Adorno vê 

para o pensamento racional, que deve servir-se de seus meios como uma “reação à má 

irracionalidade do mundo racional enquanto administrado” (ADORNO, 1982, p. 68). 

Ao expressar uma atitude de envolvimento do sujeito com a natureza e um processo em 

que ele se assemelha a ela sem violentá-la, a mimese permite uma forma de 

conhecimento que diverge da lógica dominadora.  

 

Se o conceito de mimeses desempenha um papel essencial e positivo da 

teoria estética de Adorno, é porque ele resguarda justamente, traços de um 

conhecimento sem dominação nem violência. Isso não significa porém que a 

dimensão mimética a um consenso suave no qual o sujeito e objeto encontrar-

se-iam novamente numa fusão pretensamente originária. (GAGNEBIN, 2001, 

p. 70). 

 

 

 

Na arte também ocorre esse processo de assemelhamento, que diverge do 

processo identificatório, pois a produção de semelhanças, nesse caso, exige um processo 

de abstração e um esforço cognitivo. Dessa forma, a arte não abole a distância, mas 

promove o seu aumento, uma vez que mantém a tensão entre o sujeito e objeto do 

conhecimento. Gagnebin (2001, p. 70) lembra que esse “afastamento já era enfatizado 

por Platão, para condenar os artistas como falsários que copiavam o paradigma ideal; 

esta distância pertence essencialmente à arte que também é sempre, artifício”. Segundo 

a autora (2001, p. 70), Adorno segue até o final incessantemente intransigente, 

“irritantemente elitista e antipopular” para muitos militantes da esquerda. Na concepção 

adorniana, preserva-se a tensão entre mimeses e racionalidade. 

 

Mímesis e racionalidade pertencem-se mutuamente uma à outra na obra de 

arte. A mímesis é o momento do pré-espiritual, da magia, do não-conceitual, 

da expressão, da exposição; a racionalidade, o momento do espírito, da 

construção, do metier, da experimentação. Manifestam-se na tensão e ao 

mesmo tempo se interpenetram. (PUCCI, s/a, p. 9). 

 

 

 A tão racional filosofia possui em seu interior um comportamento mimético, 

pois a própria ideia de expressão tem origem na manifestação estética, cujo 

transbordamento permeia o meio filosófico e engendra nele um saber alternativo que 

pode configurar uma possibilidade de superação das mazelas aparentemente 

insuperáveis 
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É nessa perspectiva que o estético se torna o novo para resgatar a filosofia de 

suas dimensões abstratas ou por demais reificadas, reinventando sua 

potencialidade de interpretação do mundo danificado e sua atualidade 

expressiva enquanto intervenção no mesmo. (PUCCI, s/a, p. 9). 

 

 

A dimensão estética oferece ao conhecimento outro elemento constitutivo da 

arte, que é representado pela autonomia. Essa capacidade permite à arte se assemelhar e 

se identificar com a realidade sem se confundir com ela. Os dados da realidade que a 

arte pretende abarcar subsumem-se na forma de um gesto de protesto. 

 

A obra de arte, em todos os seus gêneros, está penetrada de momentos 

intelectivos. Necessitam ser explicitados. Precisa da filosofia para 

compreender a si mesma, para dizer o que ela não consegue dizer, mas que só 

por ela pode ser dito, ao não dizê-lo. É pelo conceito que o espírito das obras 

de arte, mesmo não sendo conceito, pode ser captado, se tornar fala e ir além 

na expressão de sua dimensão estética. (PUCCI, s/a, p. 8). 

 

 

Por essa razão, Adorno (2009) insiste na virtude do pensamento como algo 

primordial para a construção de um sujeito autônomo, no entanto, alerta para o perigo 

de hipostasiar o sujeito autônomo, pois na racionalidade extrema, acalenta-se o sonho 

de uma totalidade absoluta que desperta o paranoico. A hipóstase do sujeito se expressa 

na convicção exacerbada que ele possui a respeito de suas ideias, compreendendo o 

mundo conforme o seu sistema arquitetônico e intelectual. Essa atitude caracteriza o 

pensamento paranoico no qual o indivíduo se sobrepõe ao objeto, submetendo o mundo 

aos seus desejos. Assim, projeta no mundo a sua infelicidade, pois é incapaz de pensar 

contextualmente, ou seja, na relação entre si e o objeto.  

Adorno (2006) reconhece na estética, mais especificamente na experiência 

artística, a possibilidade do sujeito autônomo, apto à autorreflexão crítica, capaz de 

refletir sobre si e, por isso, capaz de refletir sobre o objeto. No âmbito da estética, 

enxerga um fator determinante, a resistência, que consiste na ética do pensamento em 

resistir à falácia da sedução da totalidade. Essa possibilidade requer um sujeito que não 

anule a angústia e o sofrimento, pois elas expressam o esforço à não identificação.  

 

Saber conviver com a angústia e o estranho dentro de si mesmo, portanto. O 

sujeito que não precisa mais recalcar a angústia pode se tornar 

verdadeiramente autônomo, num sentido preciso: ele tampouco precisa de 

projeções e identificações tranquilizantes. Não precisa de heróis nem de 

chefes. Porque sabe de sua fragilidade primeira, tem força suficiente para 

resistir aos apelos totalitários das ilusões identificatórias e securitárias. 

(GAGNEBIN, 2001, p. 73). 
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No texto O artista como representante, publicado no livro Notas de Literatura I, 

Adorno (2003, p. 158) menciona o aspecto coerente da obra de arte, que se deixa guiar 

pelas leis de sua própria verdade. Assim, “O caráter fechado da obra de arte, a 

necessidade de conformar a si mesma, deve curá-la da contingência que a rebaixa diante 

da força e do peso do real” (ADORNO, 2003, p. 161). A contingência refere-se à 

necessidade de adaptar a obra de arte às finalidades exteriores a ela. Ao proceder dessa 

forma, ela perde sua autonomia e se converte em um produto de consumo sucumbindo à 

lógica da indústria cultural. Esta, conforme ressaltam Adorno e Horkheimer (1985), ao 

se constituir por meio da padronização e da produção em série, sacrifica o que fazia a 

diferença entre a lógica da obra e a lógica do sistema social. 

 A estética socialista apega-se ao imediato, é vigorosa defensora dos oprimidos, 

denuncia com veemência as injustiças sociais, seu interesse consiste na descrição da 

exploração capitalista. Para Franco (2007), ela passa a narrar todo tipo de infortúnio e 

mazela social. Essa estética passa a ser sustentada por impulsos sociais revolucionários. 

Sua imediaticidade no processo de reprodução da realidade, leva-a à reprodução de uma 

consciência submissa e constatatória, que se parece com a atitude de um repórter 

sensacionalista de plantão, que corre atrás das últimas tragédias.  

Na concepção de Adorno (2003), as virtudes expressas na obra devem 

representar o conhecimento das diferentes técnicas de produção, não para reproduzi-las, 

mas, para radicalizá-las. Elas são o fruto de uma busca incansável e de uma dedicação à 

altura do desenvolvimento técnico e artístico da época. 

Lukács, segundo Franco (2007), postula uma solução extra-estética e uma 

atitude submissa ao partido, que orienta a concepção de vida cultural. Assim, a arte 

poderia ser produzida só pelos integrantes do partido enquanto a contradição entre 

capital e trabalho persistir. 

 

A crítica de Adorno se faz destacar as contradições entre as exigências da 

teoria ou vida intelectual e as da vida política partidária e implica uma defesa 

da autonomia da teoria e de seu produtor frente à política, mesmo aquela que 

se apresentava na época como a oposta ao nacional-socialismo. (FRANCO, 

2007, p. 62). 

 

 

No realismo de Lukács, conforme assinala Franco (2007, p. 62), reside o 

desígnio de transpor o estado de consciência reificada que domina a sociedade, 
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desconsiderando a obra de arte como fruto de um trabalho artístico em prol do que é 

“concebido no interior de uma lógica política que se sobrepõe às exigências do universo 

artístico” (FRANCO, 2007, p. 55). Na perspectiva adorniana, a arte capta a essência 

social mesmo que de forma distorcida. Ela segue a sua própria lógica, sem se colocar 

sob o jugo de exigências externas. A lógica interna das obras de arte é expressa por 

meio da especificidade e da riqueza de suas técnicas, que possibilitam a apreensão dos 

aspectos contraditórios. 

A valorização da expressividade no pensamento adorniano, leva ao 

estabelecimento de um vínculo entre a expressão e a apresentação, entre a filosofia e a 

estética, cuja defesa é apresentada na obra Dialética negativa.  

 

1.1.1.1 A Dialética Negativa 

A Dialética Negativa, publicada em 1966, descreve a trajetória que perfaz o 

pensamento e traduz suas reflexões sobre o pensar na filosofia. Vale ressalvar que, 

mesmo antes desta publicação, os elementos dessa obra permeavam outros trabalhos de 

Adorno, pois a consciência da não identidade foi o pressuposto fundamental das 

reflexões adornianas na sua crítica à razão instrumental e à estética promovida pela 

indústria cultural.  

Segundo Adorno (2009), somente dessa forma a filosofia encontraria a 

possibilidade de legitimar a sua pretensão de penetrar no interior do pensamento e de 

expressar os conteúdos da maneira como eles aparecem, como eles se manifestam. Para 

o autor, o momento negativo é irredutível à dialética: “A irredutibilidade do momento 

negativo, isto é, a não subsunção da negação da negação em uma positividade se 

transforma na marca maior do modelo dialético adorniano.” (BAGGIO, 2007, p. 145). 

A Dialética negativa parece dialogar com Hegel, para quem a negação “[...] é a 

mediação fundamental na passagem de um momento a outro no processo da 

constituição do conhecimento” (PUCCI, 2012, p. 4). Ela se constitui em seu oposto (a 

dialética hegelina) por negar seu idealismo, seu procedimento voltado para a identidade 

e para a síntese. O termo – dialética negativa – tem um sentido tautológico, toda a 

dialética prima pela negação, no entanto ela é utilizada por Adorno, conforme Türcke 

(2004a), para lembrar que, ao se tornar positiva, a dialética deixa de ser dialética.  

Na dialética, conforme destaca Adorno (2009, p. 22), “[...] reside o esforço de ir 

além do conceito por meio do conceito”. Para esclarecer um conceito é preciso expô-lo 

e colocá-lo em discussão, sem presumir que há explicações subentendidas que o 
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autoexpliquem. Esse é o sentido da dialética que está na sua gênese, que expressa o 

diálogo, a discussão e o debate. Assim, no entendimento de Türcke (2004a, p. 50-51), a 

dialética se ocupa com a autorreflexão do equívoco e a lembrança de que é necessário 

enfrentar a insuficiência do conceito. 

Ambos, Adorno e Hegel, afirmam que é através do conceito que o sujeito 

conhece o objeto, portanto ele é o instrumento de intervenção da filosofia. Adorno 

(2009), sabedor da insuficiência do conceito, afirma que esse não consegue captar o 

objeto em sua plenitude; porque “ele é universal, abstrato, formal e mais ainda o 

conceito é a tentativa frustrada de o sujeito se identificar com o seu não outro, o objeto” 

(PUCCI, 2012, p. 5). Por essa razão, a dialética precisa ser purificada de seu caráter 

afirmativo, em concordância com o que comenta Baggio (2007, p. 136): 

 

Por isso mesmo, retroativamente, a dialética hegeliana terá que ser purificada 

de seu caráter afirmativo via uma nova confrontação com Kant, bem como 

com Freud. Da mesma forma, o materialismo vulgar precisará ser purificado 

via uma confrontação como real, que se mostra em Adorno enquanto uma 

constelação de objetos essencialmente fragmentada e contingente. 

 

 

Ao construir sua concepção sobre a filosofia, parte do princípio de que ela 

perdeu seu momento de realização e que precisa, por esse motivo, buscar a sua 

redenção, conforme destaca Türcke (2004a) em seu texto, Pronto socorro para Adorno: 

fragmentos introdutórios à dialética negativa. Para esse autor, a filosofia permanece e a 

sua permanência é a prova de que perdeu o momento de sua realização, ao se omitir do 

exercício da autorreflexão crítica. Por não cumprir sua promessa, a razão encontra-se no 

banco dos réus. A filosofia candidatou-se como seu advogado, contudo, não pode 

absolvê-la, logo percebe a impossibilidade de ganhar a causa. Türcke (2004a) compara 

essa situação à do mitológico Ulisses, que preferiu mudar sua identidade pela obsessão 

de sobreviver, em detrimento da verdade: “A razão, aquela entidade específica, que 

distingue homens de qualquer outra criatura [...] encontra-se em maior ou menor grau, 

em todas as almas humanas [...] ela contém, além disso, uma promessa” (TÜRCKE, 

2004a, p. 42). Essa promessa, segundo o entendimento de Türcke, consiste em 

 
[...] propor o fim do trabalho humano, ao prestar as categorias de 

entendimento mútuo, ao formar estruturas de sociedade, a razão humana se 

manifesta como força capaz de formar por suas próprias leis, tanto os homens 

quanto o ambiente humano. (TÜRCKE, 2004a, p. 42).  
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A despeito desta clareza de incumbência, a promessa não se realiza, sempre fica 

a desejar, ela promete muito mais do que consegue cumprir e assim parece sempre adiar 

 

[...] a perspectiva de uma vida plenamente dirigida por forças racionais, que 

se sugere melhor e mais adequada às necessidades humanas do que a 

existente. A percepção de que as manifestações reais da razão se expressam 

num papel secundário, fragmentado e confuso inclui a percepção da 

promessa de sua melhoria. (TÜRCKE, 2004a, p. 42-43). 

 

 

Desde o princípio, a tarefa dos filósofos era, e sempre foi, a de fazer com que a 

razão supere a ignorância e a transforme “[...] num estado esclarecido, autoconsciente, 

capaz de desdobrar-se livremente” (TÜRCKE, 2004a, p. 43). Portanto, a “[...] filosofia 

nasceu a serviço dessa exigência, assumindo o papel de advogado da promessa da 

razão” (TÜRCKE, 2004a, p. 43). O pensar do pensar – grandiosa tarefa – “[...] não 

percebeu a ousadia que é defender a promessa da razão no tribunal da história” 

(TÜRCKE, 2004a, p. 43); nem tanto pelo grau de dificuldade da promessa em si, “Le 

bonheur est à portée de main” (A felicidade está ao alcance da mão), mas pela 

complexidade de sua atuação: “uma das particularidades da razão humana, com efeito, 

consiste em espalhar-se ilimitadamente, tanto por meio da linguagem, da ciência, da 

arte, da técnica, como conduta cotidiana e da estrutura social.” (TÜRCKE, 2004a, p. 

44).  

Dessa forma, “o advogado é obrigado a seguir seu cliente para onde ele for, e o 

cliente – a filosofia – é penetrante como o fermento na parábola do Novo Testamento” 

(TÜRCKE, 2004a, p. 44).  A filosofia tenta levar a cabo sua inglória tarefa e, ao 

executá-la, depara-se com a desproporção de sua tarefa diante da escassez de meios para 

cumpri-la. A filosofia procura ansiosamente, com maior ou menor sucesso, formulações 

de todos os “credos” e aliados de distintas vertentes filosóficas e sociais. A filosofia 

debate-se em vão, tentando abafar o veredicto já proferido e a avaliação no tribunal da 

história: “o advogado perdeu o processo” (TÜRCKE, 2004a, p. 45). O contexto da 

segunda metade do século XX, segundo Türcke (2004a), gera um impasse para a 

filosofia, que perplexa, diante do rigoroso veredicto, ficou entre a ignorância – o que 

seria totalmente contraditório – e a rejeição, que lhe imputaria um caráter de 

irresponsabilidade. Nessas condições, restou-lhe apenas uma saída, a autorreflexão, pois 

é imprescindível atribuir penitência à má consciência, de modo que a filosofia seja 

capaz de redimir-se do seu fracasso “e tornar-se aquele fermento crítico indispensável 
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que justifica – para não dizer – exige sua permanência” (TÜRCKE, 2004a, p. 46). O 

que, segundo Adorno, não representa um motivo de orgulho e sim de vergonha, outro 

elemento corretivo para a redenção da filosofia: “Vergonha, no entanto, é o sentimento 

mais intelectual da alma humana. É a coincidência de autoconhecimento e autocrítica.” 

(TÜRCKE, 2004a, p. 46). As saídas apresentam-se de forma extrema, com ares de 

flagelo intelectual, mas carregam em seu bojo suas recompensas. 

Adorno empenha-se em demonstrar a necessidade de repensar a relação entre 

sujeito e objeto a fim de se chegar a uma racionalidade crítica e autônoma calcada na 

tensão entre o conceito e a coisa. Ele defende a necessidade de recorrer a modelos de 

uma racionalidade informal própria das artes, sem, contudo, achar-se no “direito de 

tomar empréstimo junto à arte” (ADORNO, 2009, p. 21). Para Baggio (2007, p. 134), 

esse apoio às artes e a afinidade de caráter mimético serve como fundamento para 

reavaliar, em paralelo, a dialética entre forma e conteúdo, tanto no âmbito da construção 

do pensamento filosófico quanto no da criação artística. 

  

O conceito não consegue defender de outro modo a causa daquilo que 

reprime, a da mimese, senão na medida em que se apropria de algo dessa 

mimese em seu próprio modo de comportamento sem se perder nela. [...] A 

afinidade da filosofia com a arte não lhe dá o direito de tomar empréstimo 

junto à arte; esse fato acirra ao máximo se pensarmos que esse empréstimo se 

dá em virtude das intuições que os bárbaros tomam como prerrogativa da 

arte. Mesmo no trabalho artístico, elas quase nunca irrompem isoladas, como 

raios caídos do céu. Elas crescem juntamente com a lei formal do construto, 

se quiséssemos prepará-las de maneira artificial para vir à tona isoladamente, 

elas se dissolveriam. (ADORNO, 2009, p. 21). 

 

 

O árduo esforço da filosofia em superar o conceito só é possível através do 

próprio conceito. De acordo com Pucci, o momento negativo da dialética é que desnuda 

o sujeito e revela a fragilidade do conceito, da mesma forma “o estimula a ir além de si 

mesmo, em busca daquilo que, no processo de conhecimento, foi reprimido, 

desprezado, ignorado” (PUCCI, 2012, p. 5). A tensão gerada por essa oposição dá 

origem a uma expressão mais precisa e clara do objeto, pois no conceito de forma 

mantém-se a relação dialética. Pucci vislumbra uma filosofia que persiste no empenho 

de alcançar o infinito impossível. O esforço em desfazer a diferença que há entre objeto 

e o conceito que o expressa é imenso e, ao mesmo tempo, finito. Para Adorno “O 

pensamento não tem o direito de hipostasiar nada positivamente fora da execução 

dialética”. (ADORNO, 2009, p. 32). Não se pode atribuir uma realidade absoluta ao 
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conceito nem ao objeto, nem a totalidade nem aos elementos, pois “É da fricção entre os 

dois que a força da filosofia brota”. (PUCCI, 2012, p. 8). 

Adorno (2009) observa que de um lado há um zelo extremo para que nada seja 

encontrado fora do sistema, por outro lado, há uma fúria que parece tudo devorar. O 

autor acatou a distinção elaborada por D’Alembert, na qual o espírito de sistema não é 

igual ao espírito sistemático. “O duplo sentido da sistemática filosófica não deixa outra 

escolha senão transpor a força do pensamento, um dia desvinculada dos sistemas, para a 

determinação aberta dos momentos particulares”. (ADORNO, 2009, p. 29). 

Conforme Adorno, o sistema aprisiona o pensamento. Türcke (2004a) clarifica a 

relação entre o pensamento sistemático e o sistêmico a partir da metáfora do andar. Ele 

considera o pensamento sistêmico como a “prisão do espírito”. De acordo com o autor, 

“Para aprender a andar, precisa-se de instrumentos de apoio como muletas, coletes etc., 

mas para movimentar-se livremente, certamente não”. (TÜRCKE, 2004a, p. 48). A 

distinção entre essas duas esferas do pensamento, também é assim explicitada: 

 

O verdadeiro procedimento sistemático persegue a própria dinâmica da causa 

em questão. Por isso, ele não chega a um sistema encerrado em si, enquanto 

qualquer sistema é forçado, num certo ponto, a desistir dessa dedicação 

sistemática à causa para ter condições de aprisioná-la em suas gavetas 

conceituais. (TÜRCKE, 2004a, p. 48). 

  

 

A dinâmica do pensamento não prospera aprisionada num sistema, pois “Se o 

sistema deve ser de fato fechado, se ele não deve tolerar nada de fora de seu círculo 

mágico, então se torna, por mais dinâmico que seja concebido, finito enquanto 

infinitude positiva, estático”. (ADORNO, 2009, p. 31). 

Em suma, o paradoxo da conduta teórica adorniana consiste em que: 

 

O pensamento não-regulamentado possui uma afinidade eletiva com a 

dialética que, enquanto crítica ao sistema, lembra aquilo que estaria fora do 

sistema; e a força que libera o movimento dialético no conhecimento é aquela 

que se erige contra o sistema. Essas duas posições da consciência ligam-se 

por meio da crítica recíproca não por meio de um compromisso. (ADORNO, 

2009, p. 35). 

 

 

No entendimento de Pucci (2012), Adorno considera que 

 

[...] a constelação ilumina o que há de específico no objeto e que não é levado 

em consideração pelo conceito no processo de conhecimento; isso porque as 

constelações só representam de fora aquilo que foi amputado pelo conceito 
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do seu interior.  Quando os conceitos se reúnem em forma de configuração 

em torno do fenômeno a ser conhecido, eles alcançam por meio do 

pensamento aquilo que o conceito extirpou de si (PUCCI, 2012, p. 9).  

 

 

A dialética negativa, de acordo com Türcke (2004a), pode ser comparada a uma 

música intelectual do século XX: um tema com inúmeras variações; como tal, não 

expõe seu tema antes das variações, mesmo porque não existe tema sem variações, pois 

são justamente elas que revelam o tema, tornando-o cada vez mais evidente no decorrer 

da peça. As variações não se encadeiam de maneira lógica: 

 

[...] antes, formam o que Adorno, em outro contexto chamou de 

‘constelação’. [...] cada uma aponta para outras, fazendo com que o conjunto 

de todas forme uma estrutura de explicação mútua. Só quando for capaz de 

explicar as outras será capaz de explicar o tema. (TÜRCKE, 2004a, p. 51). 

 

 

A explicação se dá mutuamente, no caso ideal, o tema se abre não 

imediatamente, mas após as variações apontarem para ele. Em suma: “as variações, das 

quais cada uma se explica as outras se socorre nas outras, para que o tema se revele por 

meio de todas” (TÜRCKE, 2004a, p. 52-53). O fluxo concreto da linguagem não é 

senão este processo de explicação mútua, ele “cria reciprocidade entre todos os 

elementos lingüísticos, que se integram a juízos, conclusões, tratados de forma narrativa 

ou argumentativa” (TÜRCKE, 2004a, p. 52). 

O pensamento, ao representar a realidade em conceitos, cria uma ilusão sobre 

seu próprio alcance, sobre a possibilidade de se obter uma perfeita harmonia entre ele e 

a realidade captada. Os conceitos finais têm a pretensão de serem absolutos, conforme a 

tendência própria da razão humana. Türcke (2004a) explica que é o curso da lógica que 

leva o pensamento se manifestar por meio de conceitos, juízos e conclusões finais. 

Assim sendo, a razão humana é uma ilusão do seu próprio alcance, contudo, precisa 

considerar sua força de desiludir-se dele: “Para o conceito, o que se torna urgente é o 

que ele não alcança, o que é eliminado pelo seu mecanismo de abstração, o que deixa de 

ser um mero exemplar do conceito” (ADORNO, 2009, p. 15). Por essa razão, Adorno 

acredita na possibilidade da força autorreflexiva e autocrítica da razão, a qual habilita a 

pensar contra sua própria lei do movimento sem desistir de si mesma. De acordo com 

Türcke (2004a), o “algo” é o extrato conceitual mais abstrato do pensamento, é o solo 

fértil para qualquer pensamento, é uma pressuposição de todos os conceitos. O 

pensamento contém o impulso de ir além de si. Portanto, ao dispensar uma atenção 
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adequada ao “algo” se perceberá que ele se evidencia como elemento básico que 

“perturba e impede vingar tanto a autofundamentação do pensamento humano quanto a 

fundamentação do mundo pelo pensamento” (TÜRCKE, 2004a, p. 53).  O trabalho do 

pensamento consiste na tradução da realidade em conceitos, o que representa um perigo 

permanente da submissão da razão à sua onipotência, uma vez que essa conta apenas 

com as próprias armas para a sua defesa. Para tanto, Adorno apela para a força 

metalógica da lógica, que reside na força autorreflexiva e autocrítica da razão:  

 

[...] força que habilita a razão pensar contra sua própria “lei de movimento 

sem desistir de si mesma. O desencadeamento desta força e o desdobramento 

livre da razão são a mesma coisa: o empreendimento da dialética negativa. 

(TÜRCKE, 2004a, p. 54). 

 

 

Os signos que se referem à coisa e ao algo são tomados por Adorno tal como 

signos do real, eles são a possibilidade de se salvar a aparência de um momento 

histórico extremo: “Em meio à barbárie, a transcendência almeja à salvação da 

aparência” (BAGGIO, 2007, p. 134).  

A dialética negativa aponta também para o “estado falso” que circunscreve o 

mundo, isto é, para as contradições nas quais se encontra envolvido. Türcke (2004a, p. 

54) explica que a contradição para Adorno nada mais é que a falta de reconciliação. 

Para melhor esclarecer a contradição conceitual, Türcke (2004a) recorre à contradição 

corriqueira, que, segundo ele, nada mais é que a falta de reconciliação, na qual os seres 

inorgânicos não estão sujeitos. Os seres orgânicos, que são submetidos a ela, sentem-na, 

na forma de uma carência ou de uma dor. 

 

A identidade e a contradição do pensamento são fundidas uma na outra. A 

totalidade da contradição não é outra coisa senão a não verdade na 

identificação total, tal como se manifesta na identificação. Contradição é não-

identidade sob o encanto da lei que também afeta o não-idêntico. (ADORNO, 

2009, p. 13). 

 

 

A contradição conceitual, como explica Türcke (2004a), consiste em três 

significados. O primeiro deles se refere ao erro decorrente da ausência de aplicação 

adequada das exigências da lógica. Tais exigências podem gerar a contradição de 

pensamento, que assume a posição de segundo significado pelo autor. O terceiro 

significado diz respeito à contradição entre o pensamento e a realidade, ele se subdivide 

em dois: 1) o equívoco que ameaça o pensamento, uma vez que suas raízes se 
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encontram no âmbito não espiritual e a sentença de ter que seguir regras lógicas sob 

condições que não o são. Segundo Türcke (2004a), a expressão do pensamento demanda 

uma ruptura entre ele e a matéria que o compõe, demanda uma metabasis eis allo genos, 

ou seja, uma mudança para um gênero diferente, que provoca uma ruptura que equivale 

a feridas no intelecto; 2) a percepção desse envolvimento natural contraditório do 

intelecto, no entendimento de Türcke, gera a necessidade de livrar-se dele. No entanto, 

essa atitude por si só é contraditória, pois a contradição também existe na ruptura.  

 

Sendo assim, até a auto-reflexão crítica do intelecto contém um impulso 

contraditório, que coincide, no entanto, com seu impulso reconciliador, o que 

contradiz a contradição do “estado falso”. A auto-reflexão, no sentido 

adorniano, é a irmã privilegiada da dor, expressando por conceito e 

linguagem o que a dor exprime por gritos. (TÜRCKE, 2004a, p. 55). 

 

 

Para o referido autor, a contradição precede a inteligência, mas é por meio da 

atividade consciente que ela é percebida. Dessa forma, “Um trabalho sobre contradição 

em relação à dialética negativa continua um desiderato.” (TÜRCKE, 2004a, p. 56). 

A dialética negativa, no dizer de Türcke (2004a), é a lógica do desmoronamento, 

uma vez que ela sustenta que nenhum conceito pode “pousar em si mesmo”, pois tem 

sua parcela de equívoco. Contudo, a lógica do desmoronamento não equivale ao 

desmoronamento da lógica, mas compreende a sua autorreflexão, ou seja, “a ampliação 

da lógica para além de si mesma”. (TÜRCKE, 2004a, p. 56). 

 

A desmontagem dos sistemas e do sistema não é nenhum ato epistemológico 

formal. O que o sistema quis outrora alcançar para os detalhes só pode ser 

buscado neles. Nem se ele está lá, nem o que ele é estão garantidos de 

antemão para o pensamento. (ADORNO, 2009, p. 36). 

 

 

A dialética negativa não se limita à destruição: 

 

O que ela destrói, sim, é aquela interpretação de mundo concreto por meio de 

pares conceituais como sujeito-objeto, coisa-fundamento, conseqüência-

causa, efeito, essência-aparência, pares imprescindíveis, mas prestes a serem 

endurecidos, por sua lei de movimento, em gavetas, isto é, em categorias 

unívocas, opostas, independentes, em luta por primazia. (TÜRCKE, 2004a, p. 

56- 57). 
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A lógica do desmoronamento significa desmoronar o sistema de gavetas, isentá-

lo de uma univocidade mentirosa pretendida pela gaveta conceitual; acima de tudo, 

restituir-lhe a vivacidade e fazer aparecer sua intercomunicabilidade. De acordo com 

Türcke (2004a, p. 57), “não confundir e não separar”, eis a regra de ouro da dialética 

negativa. 

A concepção de que um conceito pode superar o outro, abala a confiança na 

filosofia, trazendo-a próximo do não-conceitual: “essa confiança é imprescindível para a 

filosofia e, com isso, parte da ingenuidade da qual ela padece” (ADORNO, 2009, p. 17). 

A síntese, outra categoria da dialética negativa apontada por Türcke, faz parte 

dos atos gerais simples e cotidianos. Segundo o autor (2004a, p. 57), “Não há 

identificação conceitual se não for pela síntese de inúmeras miudezas sensoriais a um só 

conceito.” A existência da sociedade procede da mesma forma, ela só é possível pela 

síntese dos seres humanos que a compõem, da síntese de seus trabalhos, de suas 

funções, de seus poderes e de suas instituições. A síntese é, conforme Türcke (2004a, p. 

57-58), “a condição da possibilidade, tanto de qualquer conhecimento quanto de 

qualquer estrutura social”. 

A síntese pressupõe a desfiguração das coisas, ela não lhes faz justiça, pois 

funciona como um espartilho que as detém: “O espartilho da síntese não é a voz da 

coisa espartilhada nem seu porta-voz. É seu sucedâneo.” (TÜRCKE, 2004a, p. 58). 

 

O que funciona, contudo, é expressar, por conceitos identificadores e juízos 

sintetizantes, os defeitos da identificação e da síntese. Assim se perfaz um 

duplo movimento autocontraditório: negação e conservação ao mesmo 

tempo. Ao serem voltadas contra si mesmas, identificação e síntese são tanto 

conservadas quanto negadas. (TÜRCKE, 2004a, p. 58). 

 

 

O vínculo entre o percurso do pensamento e sua expressão em conceitos na 

concepção filosófica adorniana, pode ser expresso por meio de uma metáfora retirada do 

campo musical. Adorno perfaz a trajetória do pensamento como a construção e a 

composição de uma grande sinfonia cujo compositor não compreendeu a urgência do 

momento e não tratou o material musical que lhe fora confiado com a dedicação 

exigida, não se empenhou em sanar os vícios de composição; sobretudo, rendeu-se à 

superficialidade. A estréia da grande Sinfonia Triunfal revelou um escandaloso 

despreparo, uma falta de seriedade nos ensaios e uma obra inacabada, que perdeu seu 

momento de realização e que só continuará sua efêmera existência se arder em si a 

chama de uma autocrítica. 
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A força da argumentação de Theodor Wiesengrund Adorno é devido à sua 

estreita ligação com a música. Sua infância foi marcada por um ambiente saudável e 

profícuo. Seu pai foi um judeu-alemão comerciante e sua mãe uma cantora erudita. 

Desenvolveu-se artisticamente e teoricamente, doutorando-se aos 21 anos em Filosofia, 

na cidade de Frankfurt; depois, tornou-se pianista e compositor. Estudou composição 

com Alban Berg e Eduard Steuermann. Assim, a entrada de Adorno no Instituto de 

Pesquisa de Frankfurt, que era dirigido por Horkheimer, deu-se pela sua formação 

musical e não pela formação em filosofia.  

Por esta razão, Adorno representa um 

 

[...] caso extremo entre seus colegas, não apenas por viva inteligência, mas 

também por ligar campos culturais distantes. Ele não era apenas amante da 

música, como somos diletantes em literatura, arte e música: era músico 

mesmo, compositor. (TÜRCKE, 2004a, p. 49). 

 

 

A facilidade e a elasticidade presentes no pensamento de Adorno habilitam-no a 

exercer um olhar de filósofo sobre a música e um olhar artístico sobre a filosofia, a 

“considerar a cultura inteira com olhos de sociólogo e a sociedade com olhos 

filosóficos” (TÜRCKE, 2004a, p. 49).  

Segundo Baggio (2007, p. 144), Adorno dedicou-se seriamente à composição 

musical no intervalo de 1925 até o final do ano de 1940. Neste período, o filósofo-

compositor colocou em prática seus ensaios e procedimentos filosóficos. Adorno 

demonstrou um interesse especial pela nova música com a qual teve contato em sua 

experiência musical. Seus professores foram destacados representantes desta vertente 

artística que consistiu numa diferente forma de utilização do material sonoro, baseado 

em novos campos paramétricos de combinação e expressão. Esse procedimento 

composicional resulta em obras musicais complexas que exigem uma audição e uma 

percepção estética bastante diversa da linguagem musical tradicional e, portanto, sofrem 

uma extrema dificuldade de aceitação. A esse fenômeno Adorno atribui, primeiramente, 

uma dificuldade musical de audição, somada ao não reconhecimento como parte dos 

produtos socializados.  

Adorno seguiu uma orientação metodológica segundo a qual “apenas na 

consideração de fenômenos artísticos extremos de uma época pode-se conhecer seu 

perfil cultural” (DUARTE, 2003, p. 105).  Por essa razão, na construção de suas obras 
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sobre estética, arte, cultura e música, ele aplica esse procedimento na comparação feita 

entre Schönberg e Stravinsky. 

 

Se se quisesse examinar toda a produção não cronológica, mas 

qualitativamente moderna, com inclusão de todas as transições e 

conciliações, terminar-se-ia, inevitavelmente, por desembocar repetidamente 

nesses dois extremos [...]. Todavia, isto não implica necessariamente em 

juízo de valor e nem sequer sobre a importância representativa do que 

permanece entre os dois extremos. (ADORNO, 2011, p. 13-14). 

 

 

Os compositores Schönberg e Stravinsky são dois “fenômenos extremos” e 

representativos da nova música. Adorno examina-os na contradição inerente aos seus 

aspectos composicionais. O primeiro simboliza a resistência e o segundo a submissão ao 

sistema de industrialização e comercialização em massa. A não compactuação com o 

sistema de produção, por Schönberg, custou-lhe isolamento e prejuízos materiais. 

Contrariamente, Stravinsky submeteu-se exatamente à recusa de Schönberg, 

culminando em uma obra assemelhável ao ouvinte e totalmente integrada ao sistema. 

A construção das obras de Stravinsky tem como base pequenas células rítmicas 

as quais se desdobram em redundantes repetições e ostinatos. Uma das obras mais 

conhecidas desse compositor, a chamada Sagração da Primavera, foi construída dessa 

forma, fazendo com que a sequência melódica pareça ser fragmentada apenas 

acentuando um caráter exótico. 

Ao contrário das obras de Stravinsky, Adorno interpreta as obras expressionistas 

de Schönberg, Berg e Weber como distintas das demais por serem elaboradas a partir de 

uma mediação mimética destas para com a lógica própria aos movimentos objetivos da 

realidade empírica, o que lhes dá a possibilidade de introjeção nas mesmas e a 

transcendência das contradições reais em sua forma de modo a estabelecerem em seu 

interior um conteúdo de verdade (BAGGIO, 2007). 

Essa mediação mimética é feita pelo suporte discursivo da arte. Adorno 

considera que os expressionistas, especialmente, utilizam em suas composições 

musicais a lógica própria aos movimentos objetivos da realidade empírica. A estética 

capta através de um suporte discursivo a essência de uma realidade e a capacidade de 

transcendê-la, de maneira análoga, Adorno vê essa mesma possibilidade para a filosofia.  

“A relação mimética que esse tipo de discurso filosófico guardaria para com seus 

objetos, constitui o elemento utópico presente no argumento adorniano.” (BAGGIO, 

2007, p. 141). 
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Adorno considera a relação de Schönberg com o material musical um tipo de 

composição dialética e investiga as experiências musicais desse compositor, bem como 

suas reflexões e críticas ao procedimento tradicional. Adorno detecta na filosofia os 

mesmos engessamentos desse tipo de procedimento e alerta para a urgência de sua 

renovação. 

 

No curso de sua progressão, ela precisa se renovar incessantemente, a partir 

de sua própria força do mesmo modo que a partir do atrito com aquilo que se 

mede; não o curso de via única dedutivo ou indutivo do pensamento. Por 

isso, a filosofia é inteiramente não relatável. De outra forma, ela seria 

supérflua; o fato de ela se deixar na maioria das vezes relatar fala contra ela. 

(ADORNO, 2009, p. 36-37). 

 

 

Adorno pretendia que a filosofia se reavaliasse. Ele encontra em Schönberg um 

posicionamento sensato em relação ao conteúdo musical, pois esse compositor assume a 

contradição como algo real e objetivo. Ele não submete sua composição à solução 

harmônica, que representa a identidade entre forma e conteúdo, entretanto, encara a 

contradição e a transforma em energia produtiva sem resolvê-la por meio da síntese 

lógica e formal. As contradições reais e externas ao pensamento filosófico emanam a 

energia produtiva que Adorno empenha-se em resgatar na filosofia. 

 

A presença de um substrato social heterônomo, no interior do conteúdo do 

material estético, impediria que artistas autônomos afirmassem tal 

heteronomia como sendo a natureza em si da obra, exigindo, por outro lado, 

um desdobramento do conteúdo heterônomo através de processos 

composicionais dinâmicos e auto-reflexivos em direção ao estabelecimento 

de obras verdadeiramente autônomas. Os choques e as contradições materiais 

próprias ao real não são resolvidas, porém, seriam incorporados de maneira 

crítica pelas peças musicais aforismáticas do período expressionista. 

(BAGGIO, 2007, p. 140). 

 

 

De acordo com Baggio, Adorno aspira a qualidade do conteúdo temporal próprio 

às experiências filosóficas e estéticas em questão. Com esse intuito, Adorno encontra na 

música da “tradição clássica austro-germânica um modelo cognitivo de caráter dialético 

a ser pensado juntamente com as categorias da Ciência da lógica de Hegel de maneira 

mutuamente determinante” (BAGGIO, 2007, p. 135, grifos do autor). 

Adorno investiga a figura dialética da negação no interior das composições de 

Ludwig Van Beethoven. Esse processo composicional de Beethoven provém da 

experiência da constituição e dissolução temporal próprias de sua música. Os princípios 
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que regem suas composições a partir de um motivo que se revela nos procedimentos de 

variação e de desenvolvimento constituem para ele instância modelar de construção de 

sua própria dialética negativa. (BAGGIO, 2007). 

A prioridade que Beethoven dá ao desenvolvimento ante as variações dos 

motivos constitui uma expressão subjetiva autônoma dos compositores e, acima de tudo, 

“dá início ao movimento de dissolução dos esquemas formais tradicionalmente aceitos 

até aquele momento” (BAGGIO, 2007, p. 137). Com esse procedimento, estabelece de 

uma vez por todas, “a não-identidade entre forma e conteúdo musical enquanto 

progresso técnico” – o que possibilita, de acordo com Baggio (2007, p. 137), “uma 

maior autoconsciência por parte dos compositores em relação aos seus procedimentos 

criativos tomados como meios de produção”. Para esse autor, Adorno encontra-se em 

relação aos meios de produção estética em um momento histórico mais avançado 

comparando-o a Beethoven e aos demais compositores austro-alemães influenciados por 

esse procedimento composicional.  

Schönberg utiliza o termo developing variations (variação em desenvolvimento) 

para descrever o procedimento composicional característico especialmente na música de 

Brahms, que na verdade remonta à ruptura frente aos modelos formais clássicos em 

Beethoven já abordados anteriormente. Nos escritos de Adorno sobre música, Baggio 

constata que foram “o meio pelo qual a consciência dos compositores alemães, em 

relação às suas forças de produção, se colocou à frente na história em relação aos seus 

colegas franceses” (BAGGIO, 2007, p. 138). Assim, sumariza o proceder adorniano: 

 

Esse argumento é central para todo o desenvolvimento posterior da reflexão 

filosófica de Adorno sobre a música. Toda a idéia de uma estética musical 

que se pretende materialista dependerá do sucesso argumentativo em torno 

dessa questão. Da mesma maneira, toda a concepção da natureza da 

dimensão temporal inerente à música em sua essência enquanto uma forma 

de linguagem dependerá de tal conceito. (BAGGIO, 2007, p. 138). 

 

 

Sua inegável contribuição para o campo da música seria mais profícua se os 

juízes de plantão não o aprisionassem no Olimpo dos Deuses, rotulando-o por clássico 

ou elitista, tolhendo a possibilidade de seus pensamentos e análises permearem debates 

e discussões no campo musical que emergem em condições sempre tão pendulares. 

(ZANOLLA, 2013). Ao acusarem os pensamentos de Adorno de serem elitizados, 

impedem que um sopro de clareza paire sobre as dúvidas e conceda algum impulso 
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vivificante às reflexões sobre a música no exercício do papel formativo que lhe 

pertence. 

 

1.1.1.1.1 A música na concepção de Adorno 

A análise adorniana sobre cultura e os elementos de destaque contribuem para a 

compreensão do potencial (de)formativo da arte e da música e sua relação social e 

educativa. Sob esse prisma adentra-se aos anais de suas exposições e reflexões sobre 

música séria e música popular que são as esferas da apresentação do material musical, 

consideradas por ele e tomadas como referência da prática musical vigente, sem 

atribuições elitistas e isentas de intenções pré-concebidas, o que poderia se supor ao 

contrário, especialmente pelo uso das palavras sério e popular que para alguns, 

apressadamente “contraem-se-lhes os nervos vitais” (ADORNO, 2010, p. 17). 

O fato é que Adorno atribui à arte e à música um papel primordial na formação 

dos sujeitos, elegendo-as como possibilidades de fortalecimento da não identidade. Para 

Adorno, forma é conteúdo, portanto, contém aspectos formativos em face à alienação, 

“para ele a educação refere-se à formação cultural e artística” (ZANOLLA, 2013, p. 

101).  

 

A ideia de formação na interface da estética e seu sentido social e político, o 

que possibilita apreender princípios artísticos inerentes a conceitos 

filosóficos, que por sua vez exigem nexos históricos entre fundamentos que 

convergem à análise do ponto de vista subjetivo e objetivo para a 

consolidação do sentido da sociedade e do indivíduo perante a cultura. 

(ZANOLLA, 2013, p. 97-98). 

 

 

A amplitude da visão de Adorno ao expressar seus pensamentos acerca da arte e 

da música em termos formativos, inaugura no “âmbito da epistemologia, uma discussão 

estética acerca do conhecimento musical vinculado à esfera societária” (ZANOLLA, 

2013).                                                                                                                                                       

Se o conhecimento musical é mediado por elementos inerentes à 

consolidação do trabalho, isso envolve certo grau de identificação com a 

realidade do ponto de vista objetivo e subjetivo, com o significado da práxis. 

Abrange, pois, alienação e consciência, dominação e emancipação, 

transgressão e adaptação. (ZANOLLA, 2013, p. 108). 

 

 

Portanto, o sentido subjetivo e objetivo de uma obra artística, qualquer que seja, 

abrange sua dimensão social (ZANOLLA, 2013). As raízes das questões são muito mais 

profundas do que a discussão superficial a respeito da comprovação do fato de que a 
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divulgação de uma música séria em redes de comunicação em massa resulte 

positivamente numa transformação auditiva, se o caráter de estranhamento da música de 

vanguarda preserva o valor estético; ou ainda, se a música é popular ou não. O 

importante é investigar e compreender a respeito da configuração da obra, se é ou não 

proveniente de um pensamento marcadamente padronizado e acrítico decorrente da 

anulação de uma tensão das notas, o que lhe confere um “caráter redondo” ou se é 

produto de um pensamento autônomo. Para Adorno (1994), até mesmo a condição de 

alienação pode ser revertida, caso não permaneça encoberta. 

Adorno (1994) amplia sua esfera de discussão metodológica da música em seus 

diferentes campos formativos e de abrangência sociopedagógica: forma e conteúdo, 

método e ação, teoria e prática; todos tratados de maneira coerente no sentido social e 

formativo. Ilustra seu pensamento ao fazer uma alusão sobre o resultado de uma 

hipotética difusão maciça de uma obra musical séria (erudita, termo usado largamente 

por seus intérpretes) que, na concepção da maioria, representaria um presente agradável 

e acertado aos ouvintes. No entanto, Adorno questiona se esta expectativa corresponde à 

realidade. Primeiramente, é preciso investigar se a difusão de uma obra de arte nessas 

proporções “efetivamente chega a possuir aquela função educativa e formadora que lhe 

é atribuída”; e em segundo lugar, “se, sob as atuais condições de comunicação, alguém 

chega àquele tipo de experiência tacitamente pressuposto pela formação artística” 

(ADORNO, 1994, p. 114). A teoria adorniana a esse respeito pressupõe que música tem 

consequências sociopedagógicas de grande amplitude, sendo assim, “A discussão em 

torno da sociologia da arte é diretamente relevante para a sociologia da educação” 

(ADORNO, 1994, p. 114). 

Na concepção de Adorno, a música não pode ser uma atividade desprovida de 

sentido filosófico, social e político, ele critica o caráter duvidoso dos movimentos 

artísticos, como os de vanguarda, considerando-os “arriscados, por tornar muitas vezes a 

música funcionalista” (ZANOLLA, 2013, p. 101). As obras de arte que procuram uma 

coexistência com os sistemas dominantes, mesmo que superficialmente, aceitam o risco 

de sua extinção.   

Adorno em sua obra Sobre Música Popular (1994) discute a relação entre 

música popular e música séria e suas principais características. Com o intuito de 

investigar estímulos pertinentes à música popular e a maneira de sua produção, Adorno 

(1994), prescinde em retratá-la na sua origem (a cisão histórica entre música popular e 
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séria) por considerar o estudo da real função da música popular suficiente para elucidar 

seu próprio fenômeno. 

O autor demonstra preocupação com análises rasas que simplesmente definem 

ou estabelecem as diferenças uma em relação à outra por níveis. Considera oportuno 

esclarecê-las utilizando-se termos mais precisos do que, correntemente se acostumou 

denominar “níveis”, a fim de delimitar seu real significado de forma inequívoca “tanto 

musical quanto socialmente” por meio da proposição de parâmetros mais claros de 

análise de todo o “espectro das duas esferas musicais” (ADORNO, 1994, p. 115). 

Portanto, a tradução de suas diferenças em termos “simples e complexo’, “ingênuo e 

sofisticado”, não é a mais adequada. 

A metodologia de Adorno para clarificação das esferas musicais e sua recepção, 

consiste na análise e formulação de teorias sobre o modo pelo qual os objetos estéticos 

sonoros disponíveis estão organizados num suporte discursivo e são articulados na 

linguagem musical e as implicações quanto às condições de sua recepção ou não.  O 

autor inicialmente distingue as duas esferas de manipulações do material musical. Em 

seguida, analisa a estrutura do material musical e a escolha da técnica utilizada para sua 

apresentação. Finalmente, para completar o processo, analisa a recepção, relacionando-a 

à percepção auditiva, que, segundo Adorno, está sujeita aos hábitos do ouvinte, sobre os 

quais ele elaborou uma teoria dos fatores que determinam sua aceitação ou não. 

 

[...] o aspecto alienado social tem seu momento de autonomia. Por um lado, é 

a sociedade que oferece o espaço para toda música e toda a execução 

musical. Quem falar em recepção sem considerar ao mesmo tempo a 

estrutura global em que a música se insere, a possibilidade ou 

impossibilidade de sua recepção, estará falando abstratamente, no pior 

sentido. (ADORNO, 1994, p. 146). 

 

 

Adorno (1994) explica que há duas esferas de escuta musical: a popular e a séria. 

A música popular não tem fins formativos, pois é simplificada, desconcentrada e pouco 

exigente, uma vez que se tornou estandardizada. Esse padrão de percepção e 

representação proveniente da repetição e da inconsciência do conteúdo estabelece um 

nivelamento por baixo, que resulta em regressão auditiva. Na música popular, não se 

encontram elementos novos relativos ao “aspecto musical propriamente dito”, como 

salienta Duarte, mesmo que concebida pelos mais “modernos métodos industriais de 
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produção. As consequências disso para a percepção auditiva das pessoas e a própria 

criação musical são nefastas” (DUARTE, 2003, p. 107). 

A música popular para Adorno é aquela que se apresenta esquematizada e 

despojada de todos os elementos importantes da música, os quais são reduzidos a meros 

detalhes e substituições mecânicas, estereotipadas com vistas unicamente para fins 

comerciais, tornando-se assim uma mercadoria a serviço da dominação.  

Adorno divide a escuta musical em duas categorias de análise: estandardização e 

pseudoindividuação. A primeira e mais abrangente categoria de análise refere-se ao 

processo de estandardização, que consiste na real diferença entre música popular e 

música séria: “A diferença entre música popular e música séria vai além de complexo e 

simples” (ADORNO, 1994, p. 120). Para não sucumbir aos juízos rasos e apressados, 

simplificados entre fácil e difícil, é importante inteirar-se da análise bem criteriosa 

explicitada no texto, pois, a exemplo das músicas do primeiro período do classicismo 

vienense, em termos de ritmo, são muito menos complexas que um jazz. 

Melodicamente, algumas peças de jazz são muito mais difíceis de acompanhar seus 

saltos melódicos do que as obras de Haydn (1732-1809), um compositor a quem se 

atribui o início da música dita “clássica”. Esse compositor, no entanto, nunca negou sua 

origem simples, se considerava filho do povo, deixou essa experiência inundar seu 

trabalho e, ainda mais, assimilou na sua obra toda a influência folclórica multinacional 

do império. Seus temas instrumentais são cantáveis e inauguram um novo modo de 

expressar-se instrumentalmente. Ele é o maior inventor de melodias de toda a história da 

música, sem isso representar demérito algum nas suas composições. (CARPEAUX, 

s/ano, p. 91-95). Os clássicos, harmonicamente, são menos complexos que os hits dos 

mestres do jazz que se inspiram em fontes harmônicas como Debussy, Ravel, etc. Nesse 

caso, Debussy representa as inovações timbrísticas e as sutilezas que renovam o caráter 

marcado do ritmo, favorecendo a disseminação da polirritmia, e na harmonia propõe em 

suas composições uma ubiqüidade tonal utilizando-se de acordes de tons distantes e o 

emprego de escalas modais equívocas. (CANDÉ, 2001). Esse procedimento 

composicional influenciará toda a música do século XX, inclusive a popular. Dessa 

forma, a simplicidade e a complexidade não fundamentam as diferenças das duas 

esferas musicais e sim a padronização e a não-padronização.  

 

A estandardização estrutural busca reações estandardizadas. A audição da 

música popular é manipulada não só por aqueles que a promovem, mas, de 

certo modo, também pela natureza inerente da própria música, num sistema 
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de mecanismos de resposta totalmente antagônica ao ideal de individualidade 

numa sociedade livre, liberal. (ADORNO, 1994, p. 120). 

 

 

A característica fundamental da música popular é sua estandardização. Adorno 

descreve seu padrão a partir de elementos da linguagem musical reduzidos de sua 

significação na estrutura musical, dos compassos e dos pilares harmônicos que reiteram 

o esquema-padrão, enfatizando primitivas bases harmônicas para, ao final do evento 

musical, conduzir tudo de volta para a mesma “experiência familiar” (ADORNO, 1994, 

p. 117). Sobre o processo de estandardização estrutural escreve: 

 

A música popular é composta de tal modo que o processo de tradução 

singular para a norma já está planejado e, até certo ponto, realizado dentro da 

própria composição [...] esse é o modo da música popular despojar o ouvinte 

de sua espontaneidade e promover reflexos condicionados, ela não somente 

dispensa o esforço do ouvinte para seguir o fluxo musical concreto, como lhe 

dá, de fato, modelos sob os quais qualquer coisa concreta ainda remanescente 

pode ser subsumida. (ADORNO, 1994, p. 120-121). 

 

 

O modo de produção presente na estandardização estrutural, que padroniza a 

escuta, é considerado industrial pela distribuição e promoção. A divisão de trabalho 

entre compositor, harmonizador e arranjador não é industrial, é manufatureira, no 

entanto, simula a industrialização para parecer mais atualizada e segue padrões 

estandardizados para baratear o custo da produção (ADORNO, 1994, p. 121). 

Os padrões originais estandardizados evoluíram num percurso competitivo, os 

cartéis congelam um hit que se cristalizou e o tomam como modelo para promover 

outros e estabelecê-lo como critério para promoção ou exclusão. 

 

A música popular precisa ir simultaneamente ao encontro de duas demandas. 

Uma é a dos estímulos que provoquem a atenção do ouvinte. A outra é a de 

material que recaia dentro da categoria daquilo que o ouvinte sem 

conhecimento chamaria de música natural. (ADORNO, 1994, p. 122). 

 

 

A estrutura da composição é esquemática e poupa o ouvinte do esforço de 

escuta, pois a própria composição o faz pelo ouvinte. Esse novo hábito de audição, que 

a música popular imprime ao ouvinte, Adorno (1994, p. 121) denomina de “pré-

digerida”: “Esse é o modo de a música despojar o ouvinte da sua espontaneidade e 

promover reflexos condicionados.” 
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Na estandardização da música, um mero estímulo provoca a atenção do ouvinte, 

sem esboçar qualquer traço de resistência e torna-se alvo fácil do consumismo e das 

estratégias de mercado. O ouvinte reconhece rapidamente o que lhe é oferecido como 

material inserido na categoria de familiar e natural. Adorno (1994, p. 122) explica: 

  

[...] é a soma total de todas as convenções e fórmulas materiais na música, às 

quais ele está acostumado e que encara como a linguagem simples e 

intrínseca à própria música, não importa quão tardio possa ser o 

desenvolvimento que produzia essa linguagem natural.  

 

 

A demanda do consumidor é expressa pelo duplo desejo manifesto, de um lado 

que ela seja “estimulante” e de outro, que esses desvios sejam passíveis de seu 

reenquadramento ao “natural” institucionalizado (ADORNO, 1994, p. 122). O 

consumidor, que pelo fato de não dispor de elementos estéticos e perceptivos suficientes 

para exercer crítica sobre a realidade da música, considera-se possuidor de uma 

capacidade implícita de apreensão e domínio musical como se fora uma linguagem 

natural, mesmo que tardiamente.  

 

Na música popular a relação é fortuita, o detalhe não tem nenhuma influência 

sobre o todo [...] assim o todo nunca é alterado pelo evento individual, [...] o 

detalhe é mutilado por um procedimento que jamais pode influenciar e 

alterar, de tal modo que ele permanece inconseqüente. Um detalhe musical 

impedido de desenvolver-se torna-se uma caricatura de suas próprias 

potencialidades. (ADORNO, 1994, p. 119). 

 

 

Na música séria cada detalhe deriva do sentido musical da totalidade da peça, 

que “consiste numa viva relação entre os detalhes, mas nunca mera imposição de um 

esquema musical” (ADORNO, 1994, p. 117). Essa questão pode ser exemplificada pela 

descrição da estrutura de uma peça, pela introdução e desenvolvimento e pela exposição 

do tema, do tom do segundo tema e de sua relação com o contexto, pois ao ser ouvido 

no conjunto da obra adquire a sua peculiar qualidade lírica e expressiva. Adorno (1994) 

adverte que o segundo tema quando tomado isoladamente se reduz à insignificância. 

O autor (1994, p. 119) esclarece que a música séria provém de seu modo de 

produção; nela, “o detalhe contém virtualmente o todo e leva à exposição do todo, ao 

mesmo tempo em que é produzido a partir da composição do todo”. A música séria 

requer um nível complexo de reflexão e um árduo esforço para sua compreensão, pois 

se estabelece sobre bases de um “diálogo criativo e inovador com a tradição” 
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(ADORNO, 1994, p. 119). Devido a esse grau de complexidade, o autor defende a 

possibilidade da formação de ouvintes por meio dessa música. A música popular, por 

sua vez, promove a integração, portanto, é antiformativa. Sua função está na finalidade 

comercial, cujos requisitos visam atender à demanda da indústria cultural e gerar lucros. 

Ao passo que a música séria, exige um determinado esforço para ser ouvida e não 

contém o embelezamento como disfarce, presente na música popular.  

 

No caso da ‘música radical’ pelo fato de sua complexidade suplantar em 

muito a decrescente capacidade de audição da massa; já a canção das paradas 

de sucesso, porque dela nada há para ser propriamente “apreciado”: a música 

se consome a si mesma, de tão banal que é. (DUARTE, 2003, p. 107). 

 

 

A música séria, em sua substância, também pode ser corrompida pela música de 

massa, pois nada fica incólume à sua ação devastadora, “[…] não há caminho fácil: 

mesmo o compositor que, subjetivamente, pretende levar adiante o desenvolvimento da 

linguagem musical não está livre de certa forma do fetichismo” (DUARTE, 2003, p. 

107). 

Nesses termos, segundo a análise de Duarte (2003, p. 108), a escrita musical de 

Schönberg, apesar da adversidade, ergueu um “dique contra a barbárie”. A escrita 

musical de Stravinsky absorve em si o que Adorno chama de grotesco, que é usado 

como recurso “para atrair a atenção do público” nos produtos da indústria cultural 

(DUARTE, 2003, p. 108). O grotesco estabelecido permite uma correlação com o 

declínio da subjetividade autônoma que se aproxima ao jazz, em sua estilística, ao que 

Adorno considera a “trilha sonora da regressão do sujeito autônomo no mundo 

administrado” (DUARTE, 2003, p. 108).  

A composição musical, conforme Duarte (2003, p. 109), ao contrário desse 

exibicionismo imponderado, requer um “recolhimento do sujeito da criação a seus 

próprios parâmetros”, um “isolamento voluntário” o que resulta num fortalecimento do 

sujeito ante a coerção do poder dominante no sentido de “preservar a consciência”.  

Uma vez que no procedimento oposto, personificado em Stravinsky está a “supressão da 

dimensão atemporal da música como uma espécie de celebração pela falta de liberdade 

dos indivíduos no mundo administrado” (DUARTE, 2003, p. 109). 

Os mecanismos que exercem pressão sobre a criação musical para renunciar sua 

característica de “liberdade” fazem, gradativamente, desaparecer a diferença entre a arte 

e a vida, incluindo-a como um bem de consumo. 
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A segunda categoria de análise na esfera da escuta é denominada por Adorno 

(1994, p. 123) de “pseudoindividuação”. Ela se caracteriza pelo cuidado extremo no 

processo de elaboração musical, proporcionando ao ouvinte a sensação de que a música 

foi feita especialmente para ele. A música, mesmo a de característica padronizada, 

precisa parecer única e não pode deixar transparecer a idéia de que foi produzida para 

uma “massa” que não teve poder de escolha. Afinal, todos devem sentir-se envolvidos 

no processo de criação, interpretação e especialmente na apreciação. 

 

Entendemos o envolvimento da produção cultural de massa com auréola de 

livre escolha ou mercado aberto, na base da própria estandardização [...] que 

mantém os usuários enquadrados, fazendo-os esquecer que o que eles 

escutam já é sempre escutado por eles “pré-digerido”. (ADORNO, 1994, p. 

123). 

 

 

A ideia de que o autor da música tem o direito de exercer sua liberdade na 

interpretação da sua própria composição é falsa, assim como a ideia de que ele possa 

realizar seus improvisos livremente nas passagens criadas para esse fim.  

A rígida estandardização atua como uma força oculta que manipula e controla 

todas as formas de lidar com o material musical. Assim, os improvisos e as harmonias 

não podem ousar e as diferenciações indispensáveis são cuidadosamente elaboradas 

para serem destacadas na exata proporção onde nada absolutamente diferente aconteça 

ou exceda o rigoroso controle. Ao ouvinte sobram-lhe as migalhas e duas opções: 

“saltar o que lhe desgosta e deter-se ao que lhe agrada” (ADORNO, 1994, p. 125). 

A apresentação musical também se constitui em temática de análise do texto 

“Sobre Música Popular”, no qual Adorno (1994) divide a apresentação do material 

musical em subcategorias de análise: glamour, infantilização e promoção do campo 

todo. O primeiro requisito básico para a apresentação do material musical é o glamour, 

que se refere à “riqueza e um certo caráter redondo do som” (ADORNO, 1994, p. 126).  

A estrutura musical é elaborada pela justaposição das notas que consiste em anular a 

tensão entre as combinações de diferentes alturas musicais e sua relação intervalar 

(distância entre uma nota musical e a próxima) conferindo-lhe, o que Adorno denomina 

“caráter redondo do som”. 

O glamour está abertamente ligado com a publicidade e o negócio, com a 

comercialização e entretenimento. Ele visa o triunfo, o reconhecimento e a aceitação. 

Nele, procura-se a todo custo, a fórmula e o caminho do sucesso, algo que embeleze 

artificialmente um material musical ordinário e o faça sobressair na “monotonia da vida 
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entre suas luzes de neon” (ADORNO, 1994, p. 127). Os efeitos glamourosos da música 

são equivalentes entre si e, assim como as “chacretes”, as dançarinas e os croonners, 

perpetuam trejeitos e características semelhantes. Artificialmente projeta-se o sucesso, 

produz-se a propaganda, divulga-se o material que prometem mais do que se pode 

cumprir: “despertam esperanças além da capacidade da mercadoria para atender” 

(ADORNO, 1994, p. 128). Os efeitos glamourosos escondem-se sob um truque, sob um 

auto-engodo, conforme o exemplo da figura do eterno galã lisonjeiro e sedutor. O 

glamour e a vontade de aparecer, nem que seja artificialmente projetado, permeiam, 

segundo Adorno (1994), a produção musical que é rebaixada em níveis impensados na 

busca pela satisfação momentânea, em uma espécie de “auto louvação” enriquecida 

artificialmente por enfeites, floreios, usados como espécie de artifícios para o consumo. 

O segundo requisito básico para a apresentação do material musical refere-se à 

infantilização. Muitas obras ou canções trazem como característica a infantilização da 

linguagem musical, que é o resultado do empobrecimento da composição, da sua 

redução a uma forma simplificada, repetitiva e pré-digerida. A simplificação 

generalizada promove a regressão coletiva: “Versos infantis, genuínos ou falsos, são 

combinados com alterações propositais das letras das canções originariamente infantis, 

para transformá-las em hit comerciais.” (ADORNO, 1994, p. 128). 

Adorno (1994) explica, detalhadamente, as características da apresentação do 

material musical “infantilizado”, tecendo um paralelo entre a composição e o 

comportamento infantil. O caso da repetição incessante é exemplificado a partir da 

criança querer obstinadamente algo. A limitação da melodia a bem poucos tons se 

assemelha às crianças que não dispõem de todo o alfabeto e a harmonia errônea e 

proposital toma como exemplo a criança que usa a gramática incorretamente. Os 

coloridos musicais superadocicados, como os bombons, fazem parte do “arsenal” 

infantilizado que aparentemente promete diversão, descanso, relaxamento das 

preocupações e das responsabilidades. Esse é um jogo comercial que tem o propósito de 

aproximar e gerar confiança, eliminar ou diminuir a distância entre o consumidor 

(consciência subjetiva) e a agência de promoção. 

O terceiro requisito básico para a apresentação do material musical é 

denominado por Adorno: Promovendo o campo todo. A respeito desse aspecto, Adorno 

(1994) destaca que a promoção da música é apenas uma parte do mecanismo no qual se 

adquire o significado próprio dentro do sistema como um todo. A promoção refere-se, 

sobretudo, aos estilos e às personalidades. 
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O jornalismo “parece uma força social autônoma” (ADORNO, 1994, p. 130). As 

locuções e inserções jornalísticas instantâneas promovem nomes famosos. Os 

anunciantes, jornalistas e apresentadores de plantão têm boa razão para isso, pois 

precisam, em certa medida, mencionar gravadoras famosas, agências e conjuntos 

musicais de renome para que, mesmo que indiretamente, participem do lucro e sintam-

se pertencentes ao sistema. Nessa promoção de personalidades, o culto é exclusividade 

dos poucos sortudos sob os holofotes, enquanto permanecem no anonimato, o 

arranjador e o harmonizador que realizam o verdadeiro trabalho musical. 

Para tecer sua crítica à formação do hábito de escuta, Adorno (1994) parte do 

princípio de que os pressupostos envolvidos nesse processo não são oriundos dos 

elementos musicais, mas se orientam por critérios próprios como identificação, 

reconhecimento, aceitação, relativos especialmente ao consumo sem conexão com uma 

experiência estética. Dessa forma, Adorno elabora uma Teoria do ouvinte, na qual ele 

destaca o reconhecimento e a aceitação como o primeiro princípio básico dos hábitos da 

audição das massas. Os ouvintes solicitam, conforme Adorno (1994), a repetição como 

possibilidade de reconhecimento e aceitação: “O conceito de reconhecimento pode 

parecer, no entanto, demasiado inespecífico para explicar a moderna audiência de 

massa” (ADORNO, 1994, p. 131). É importante destacar que, se de fato fosse assim, 

compreender somente pelo reconhecimento esses argumentos embasariam a igual 

necessidade de um entendimento musical das demais obras musicais, já que estas têm 

aspectos próprios e específicos, ou seja, demandam por referências.  

 

A idéia de que uma sonata de Beethoven possa ser entendida num vazio, sem 

relacioná-la a elementos da linguagem musical que se conhecem e 

reconhecem – tal ideia seria absurda. Se o que importa é aquilo que é 

reconhecido. (ADORNO, 1994, p. 131). 

 

 

O que o ouvinte reconheceria numa obra de música séria? Numa Sonata de 

Beethoven, numa Fuga de Bach? A primeira representa o aperfeiçoamento dado à forma 

em termos da exposição de temas e suas variações e o desenvolvimento. A segunda 

representa a mais sofisticada arte do contraponto na exposição de seus temas. Ambas 

são obras de períodos distintos, contudo, trazem em seu bojo a representatividade 

histórica e deixam um rico legado quanto à forma complexa de tratamento do material 

musical. Adorno (1994) questiona as respostas: quem sabe o sistema básico musical? 

Por exemplo, a tonalidade maior e menor, a inter-relação das claves determinando a 
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modulação, os diferentes acordes, certas fórmulas rítmicas, linhas melódicas e certos 

padrões estruturais (inegavelmente existem modelos na música séria, mas sua função é 

de ordem diferente). No entanto, todo esse conhecimento ainda “não é suficiente para 

compreender o sentido musical” (ADORNO, 1994, p. 131). 

Sabe-se que a forma do ser humano se ligar aos eventos de uma obra provém das 

conexões estabelecidas pelo reconhecimento de elementos “conhecidos de uma 

experiência anterior que se ligam à experiência presente” (ADORNO, 1994, p. 131). 

Entender elementos de uma obra musical no vazio seria uma ideia absurda. 

 

Todos os elementos reconhecíveis estão, na boa música séria, organizados 

por uma totalidade musical concreta e única, da qual eles derivam a sua 

particular significação, no mesmo sentido em que uma palavra num poema 

deriva a sua significação a partir da totalidade do poema e não do uso 

cotidiano da palavra, embora o reconhecimento desse caráter cotidiano da 

palavra possa ser o necessário pressuposto de qualquer entendimento do 

poema. (ADORNO, 1994, p. 131). 

 

 

A música séria pressupõe o abandono dos elementos corroídos, que são 

característicos do uso cotidiano, o desvendamento do sentido inerente à obra, do seu 

aspecto obscuro e enigmático. Nessas condições, o indivíduo não repele o novo 

simplesmente porque a mensagem não está explícita. 

 

O sentido musical de qualquer peça de música pode, de fato, ser definido 

como aquela dimensão que não pode ser captada só pelo reconhecimento, por 

sua identificação com alguma coisa que se saiba. Isso só pode ser construído 

pelo espontâneo conectar dos elementos conhecidos – uma razão tão 

espontânea por parte do ouvinte quanto espontânea ela foi no compositor –, a 

fim de experimentar a novidade inerente à composição. O sentido musical é o 

Novo – algo que não pode ser subsumido sob configuração do conhecido, 

nem a ele ser reduzido, mas que brota dele, se o ouvinte vem ajudá-lo. 

(ADORNO, 1994, p. 131). 

 

 

De acordo com Adorno, na música popular, a relação entre o reconhecido e o 

novo é destruída. O reconhecimento torna-se um fim, ao invés de ser um meio. O 

reconhecimento do “mecanicamente familiar” na melodia de um hit não deixa espaço 

para conexões de vários elementos, tudo já está posto à priori: “Reconhecimento e 

compreensão precisam coincidir aqui, ao passo que, na música séria, a compreensão é o 

ato pelo qual o reconhecimento universal conduz ao surgimento de algo 

fundamentalmente novo.” (ADORNO, 1994, p. 131). 



 
 

48 
 

Adorno analisa o processo de reconhecimento e elabora uma teoria sobre o 

comportamento do ouvinte. Essa teoria compreende a organização de um esquema de 

fatores que envolvem a experiência do reconhecimento. O esquema elaborado pelo 

autor, invariavelmente obedece a um “ritual”, cuja análise é extraída de seu texto Sobre 

Música Popular (1994, p. 132) e é sumarizada a seguir: 

a) vaga recordação: consiste em um vasto repertório de melodias que alimentam o 

banco de dados do reconhecimento com generalidades e igualamentos, os quais 

impossibilitam a distinção de uma obra especificamente; posto que tudo é 

demasiadamente semelhante. 

b) identificação efetiva: “a vaga recordação é iluminada por um súbito 

reconhecimento”.  Assim, tal como em um fato inesperado, tudo parece ser novo, 

mesmo que tenha sido escutado há tempo e repetidamente. Inexiste uma gradação entre 

a “vaga lembrança e a consciência”, mas sim, um “salto psicológico” que aparece de 

súbito, tardiamente, o que o descaracteriza como um evento de memória propriamente 

(ADORNO, 1994, p. 132). Para Adorno, reconhecer um tema da atual música, sem ter 

sido tocado pelo menos uma boa parte do ‘motivo’, é quase impossível, “o ato efetivo 

de reconhecimento precisaria ser correlacionado no tempo com a percepção – ou 

conscientização – a primeira ‘gestalt’ completa da temática” (ADORNO, 1994, p. 132). 

c) subsunção por rotulação: um elemento do reconhecimento que está associado a um 

pano de fundo social, que pode vir na forma de vestígios da letra, frases iniciais da 

canção ou fragmentos de um comercial. 

 

A implicação mais imediata desse componente pode ser a seguinte: no 

momento em que o ouvinte reconhece o hit como sendo o hit tal – isto é, 

como algo estabelecido e conhecido não apenas por uma só pessoa -, ele 

sente segurança de estar entre muitos e acompanha a multidão de todos 

aqueles que ouviram a canção anteriormente e que se supõe que tenham feito 

a sua reputação. (ADORNO, 1994, p. 133). 

 

 

A satisfação do ouvinte ao perceber que não está sozinho na sua experiência 

individual, com uma canção em particular, e faz parte de uma experiência comum do 

coletivo. No momento que identifica sinais de que aquele hit está socialmente 

estabelecido, duas reações podem ser observadas: a primeira consiste em uma 

identificação pura e simples do evento sonoro em si, a segunda, evolui para uma 

identificação de si mesmo com o próprio ato de reconhecimento, ou seja “identificação 

com o poder daqueles indivíduos que fizeram o evento específico servir dentro dessa 
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categoria pré-existente e, assim, institucionalizá-la”.  Essa identificação primária, do 

objeto como sendo tal objeto, é subsumida pelo sujeito de que ele próprio faz parte da 

instituição que “tornou o evento aquilo que ele é, identificando a si mesmo com essa 

instituição mesma” (ADORNO, 1994, p. 133). 

d) autorreflexão no ato de identificação: pode-se compreender esse fato pela evidente 

desproporção entre as canções menos conhecidas e as institucionalizadas, pelo simples 

fato de identificar uma canção no meio de tantas, como um ato auditivo de grande 

proporção, que toma como objeto o tal hit, cuja característica assume um aspecto fixo.  

 

Essa transformação da experiência em objeto – o fato que, por se reconhecer 

uma peça de música, se tenha comando sobre ela e se possa reproduzi-la a 

partir de sua própria memória – torna-o mais objeto de propriedade do que 

nunca. (ADORNO, 1994, p. 134). 

 

 

A característica da propriedade reside na permanência e no fato de estar sujeito a 

vontade arbitrária do dono. Para clarificar esse ponto, Adorno (1994, p. 134) afirma 

num sentido extremo, mas não raro, que “o prazer de dominar a melodia assume forma 

de ser livre para abusar dela”. Os sujeitos malformados sentem-se à vontade para 

possuírem a música, triturarem a melodia, torturarem a harmonia, empilharem as 

síncopas num frenesi rítmico e muitas outras inomináveis atrocidades contra a 

autenticidade da obra de arte. 

e) transferência psicológica da autoridade de reconhecimento para o objeto: 

consiste na transferência de gratidão e prazer ao objeto apreciado pelo indivíduo que, 

então, sente-se integrado ao se somar àqueles que também compartilham do mesmo 

gosto. O prazer reside em ter o que todo mundo tem, pois, assim, prospera a ilusão de 

valor: “essa ilusão de valor, no ouvinte, é a base para a avaliação do material musical” 

(ADORNO, 1994, p. 135). 

O processo de reconhecimento “[…] enquanto determinante social dos hábitos 

de audição, só opera sobre material colocado em circulação” (ADORNO, 1994, p. 135). 

Quando uma música é tocada repetidas vezes, isto é, colocada em circulação para 

fomentar sua recepção, ela se torna um sucesso porque a priori, seu sucesso já foi 

estabelecido. Uma música tocada ao piano não seria tolerada facilmente, caso não fosse 

executada pelos meios de difusão. Esses meios viabilizam o sucesso, porque 

psicologicamente, pela repetição, todos presumem se tratar de um sucesso, ouvida e 

consumida ininterruptamente. A forma controversa de produção de artefatos culturais e 
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de sua circulação reside na ambiguidade do rito da repetição e da expectativa pela 

novidade. Assim, basta repetir para ficar conhecido: toda a promoção é cuidadosamente 

orientada para criar esse hábito.   

Dentro de uma estrutura global seria adequado falar de uma forma mais genérica 

sobre a razão pela qual esse tipo de música mantém o controle sobre as massas. Para a 

massa de ouvintes, a questão de apropriação do material musical embasa-se no 

reconhecimento e na aceitação, conforme Duarte, (2003, p. 114) “no tocante à sua 

recepção, a desartificação se relaciona com a forma de fetichismo da mercadoria [...] no 

que concerne a características mais internas à obra dá-se uma relação com a perda da 

aura”.  

Os padrões impostos pela indústria cultural reforçam os hábitos nocivos da 

apreciação musical e provocam uma forma de regressão da audição, característica do 

atomismo. O apelo da moda baseado nas repetições e hábitos simplificados de audição 

facilita o modismo e a audição atomística e induz o consumo dos produtos sem qualquer 

resistência porque, como diz Adorno (1996, p. 96), “seu vocabulário consta 

exclusivamente de resíduos das deformações da linguagem artística musical”. 

O conceito de “gosto” na sociedade contemporânea pressupõe, segundo Adorno 

(1996), as ideias de reconhecimento e de familiaridade.  Nesse sentido, a questão do 

gosto não se fundamenta no conhecimento ou nos critérios cuidadosamente 

estabelecidos, mas na relação entre o familiar e o desconhecido. O critério para esse 

juízo não encontra nenhum cânone que o justifique, pois, a percepção auditiva tem por 

base o reconhecimento. Portanto, “as categorias de arte autônoma procurada e cultivada 

em virtude do seu próprio valor intrínseco, já não tem valor para a apreciação musical 

de hoje” (ADORNO, 1996, p. 86). O ouvinte mantém uma relação descompromissada 

com o objeto sonoro, sem apresentar sinais de resistência a esse, que é facilmente 

absorvido e diluído, na medida em que a escuta não promove o pensamento, porque o 

indivíduo não se afasta daquilo que ele ouve. Assim, o objeto se impregna no indivíduo 

na mesma velocidade em que ele o abandona. 

A fugacidade que marca o processo auditivo sob a lógica do mercado, é 

característica de um prazer imediato e compulsivo, que advém do consumo rápido e 

voraz do objeto sonoro.  O processo auditivo sob essas condições “[...] priva o intelecto 

e o espírito de uma parte do alimento de que se nutre a formação” (ADORNO, 2010, p. 

22). Ele é análogo ao de uma alimentação que sacia o indivíduo, mas o priva dos 

nutrientes saudáveis. 
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O gosto manipulado pela indústria cultural é pré-programado, afeta a percepção 

auditiva e impede que os indivíduos rompam com as orientações provenientes da 

sociedade mercadológica. Essa, por sua vez, potencializa seus efeitos sedutores por 

meio da tecnologia, que embeleza o objeto sonoro, retirando do ouvinte o processo da 

interação com a linguagem musical e os nexos que se criam no momento da apreciação. 

 

  

Com a complexificação obtida com o aparecimento de tecnologias que se 

caracterizam pelo hibridismo dos suportes, que mesclam diferentes 

linguagens (hipertextualidade) e que tornam a tensão entre tempo, espaço e 

duração ainda mais agudizada, essa questão de mediação tecnológica como 

condicionante das estruturas de percepção e de racionalidade torna-se 

estratégia para observar determinados fenômenos da cultura de massa. Um 

deles se refere ao processo de estetização da realidade, compreendida, nesse 

contexto, como a percepção que o sujeito obtém da materialidade do mundo, 

das representações e linguagens construídas na interação com a tecnologia. A 

percepção humana decorrente dessa mediação não requer presencialidade e 

identificação do sujeito no processo comunicativo, ainda mais pela separação 

entre produção e momento de recepção e alterações nas relações de 

temporalidade e de lugar. (COSTA, 2003, p. 120). 

 

 

A percepção que se depreende da materialidade do mundo, das representações e 

linguagens, particularmente a linguagem artística, quando construída pela mediação 

tecnológica promove a estetização da realidade. Mais precisamente a música, que das 

modalidades artísticas é a mais empregada e expropriada pela tecnologia, visto que, 

segundo Costa (2003, p. 120), altera seu momento de produção e recepção e aniquila 

seu caráter intrínseco de sujeição ao tempo e espaço. A música embalada como um 

produto da mídia caracteriza-se pela não “presencialidade”, o diálogo estético da obra 

de arte e seu receptor e a comunicação perceptiva inerente a esse contato fica 

comprometida diante do fenômeno sonoro atemporal.  A estrutura da obra de arte é 

readaptada para transformá-la em bem de consumo. Nessas condições, tudo é 

padronizado e rigidamente normalizado, as técnicas aplicadas na execução instrumental 

aproximam-se das acrobáticas. O material em si – a música – é indiferente, contudo, o 

artifício que debela um atrativo sensorial tem seu lugar assegurado. (ADORNO, 1996). 

Todo e qualquer atrativo substituto é bem-vindo quando a intenção é maltratar a 

dissonância. As repetições parecem intermináveis, elas aparecem numa cadência 

harmônica óbvia. A ênfase recai sobre o timbre, que confere um colorido especial. A 

melodia tem característica adocicada, de fácil memorização e liga-se ao texto: “Só se 

aprende o que recai sob o facho luminoso do refletor [...] no meio a um emaranhado de 
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acordes invertidos, modulações invertidas, erros casuais ou deliberados [...].” 

(ADORNO, 1996, p. 93). Contudo, o que se ouve é o silêncio da música de conteúdo, 

que impregna os estabelecimentos de ensino formais, em detrimento ao “excesso” de 

barulho que ensurdece a sociedade como um todo. 

 

A música de entretenimento preenche todos os vazios do silêncio que se 

instalam entre as pessoas deformadas pelo medo, pelo cansaço e pela 

docilidade de escravos sem exigências, serve ainda – e apenas – como pano 

de fundo. Se ninguém mais é capaz de falar realmente, é óbvio também que 

ninguém é capaz de ouvir. (ADORNO, 1996, p. 67). 

 

 

A incapacidade de silêncio e abstração, em meio a uma sociedade agitada, vazia 

e barulhenta, é corolária da música reproduzida e subserviente aos bens de consumo em 

qualquer espaço, seja escolar, lazer, cotidiano, paralelamente ao império da imagem 

dominando pessoas vencidas, sem capacidade de resistência aos apelos da indústria 

cultural, paralisadas pelo “medo” que impede o retorno ao caminho da reflexão sobre a 

formação. A insistente repetição atua sobre os indivíduos, causando-lhes gradativo 

ensurdecimento pelo escasso envolvimento consciente nas questões musicais, e mais 

especificamente em prejuízo do desenvolvimento da percepção. 

 

O que regrediu e permaneceu infantil foi a audição moderna. Os ouvintes 

perdem com a liberdade de escolha e com a responsabilidade não somente a 

capacidade para um conhecimento consciente da música – que sempre se 

constitui prerrogativa de pequenos grupos – mas negam com pertinácia a 

própria possibilidade de se chegar a um tal conhecimento. (ADORNO, 1996, 

p. 89) 

 

 

A regressão auditiva, característica do ouvinte moderno, impossibilita-o de 

chegar ao conhecimento consciente da música.  A obra musical quando elaborada para 

ser um bem de consumo, legitima o acesso diferenciado à arte, prejudicando a sua 

autonomia, tradicionalmente atribuída à criação artística.  

Ao se estabelecer essa diferenciação de acesso e de compreensão, a obra de arte 

acaba por não ser “propriamente fruída” e avulta-se uma aparência de “prestígio social 

abrindo-se um abismo entre criação musical e o fruidor, restando entre eles só traços 

inassimilados e projeções empobrecidas daqueles que a consomem” (DUARTE, 2003, 

p. 113). 

As análises empreendidas por Adorno (1994, p. 136), na Teoria do Ouvinte, 

além de abrangerem a compreensão das razões pelas quais qualquer música pode ser 
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aceita, ampliam-se na tentativa de “entender por que todo esse tipo de música mantém 

seu controle sobre as massas”. Nesta perspectiva, procede de forma mais genérica, 

dividindo em mais três hábitos de escuta denominados por Adorno (1994) de música 

popular e de “lazer”, cimento social e ambivalência, despeito, fúria.   

A estrutura mental que a música popular sempre apelou e sobre a qual “ela se 

sustenta e que perpetuamente reforça”, consiste em “uma estrutura de distração e 

desatenção” (ADORNO, 1994, p. 136). O reconhecimento em todas suas facetas sociais 

e psicológicas de identificação permite a aceitação de qualquer música, especialmente 

daquela que prima pela distração e pela desatenção, pela diversão e lazer, que sustenta e 

perpetua o controle sobre as massas. 

A distração do ouvinte é alimentada pela necessidade de suportar o estresse da 

vida, esquecer os problemas, afugentar os temores do desemprego. Os aspectos 

padronizados e pré-digeridos da música comercial induzem ao relaxamento, ao não 

estabelecimento do diálogo e de contrapartidas. Na sua apresentação “mastigada”, 

pronta para ser deglutida, a música leve poupa os esforços e tem como resultado a 

alienação – uma estratégica “escapadela” da monotonia do trabalho mecanizado. A 

diversão comercializada promove o prazer, mas possui algo de destruidor. 

A música transformada em diversão para o ouvinte impulsiona o lucro das 

gravadoras, que sob o monopólio da indústria cultural sujeitam-na a todos os meios 

tecnológicos disponíveis. Adorno e Horkheimer (1985, p. 114) destacam que a arte para 

ser comercializável deixa de ser arte pura, pois assume uma posição de negócio 

rentável, e por isso “[...] a utilizam como ideologia destinada a legitimar o lixo que 

propositalmente produzem”.  

O comércio musical precisa despertar a atenção por meio de produtos sempre 

novos, no que reside outra ambiguidade, pois, se o indivíduo prestar atenção à canção, 

pode ter a impressão de que ela já foi escutada, que é sempre igual; “isso explica em 

parte o esforço constante renovador de limpar do mercado seus novos produtos, de 

afugentá-los para seus túmulos; e depois repetir sua manobra infanticida sempre de 

novo” (ADORNO, 1994, p. 137). 

 A análise adorniana, denominada cimento social, neste texto, refere-se à 

substituição da autonomia da música por uma simples função sociopsicológica. 

(ADORNO, 1994). A música escutada pela grande massa de forma desatenta e 

mecânica não deixa dúvida de que esse processo às vezes é interrompido por um súbito 

instante de reconhecimento, mas a falta de elementos conectivos musicais faz com que 
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não seja “acompanhada como uma seqüência de experiências que tenham significado 

próprio claramente delineado, fixado a cada instante e relacionado como todos os 

momentos procedentes e subseqüentes” (ADORNO, 1994, p. 138). A música, de acordo 

com Adorno, ajusta os mecanismos psicológicos, que funcionam em sintonia com as 

exigências da sociedade e permitem a sustentação da totalidade social.  

A música torna-se uma linguagem que logo entendem ser a de si mesmos, sem 

entender que a música é uma linguagem em si mesma. Nesse ponto que Adorno (1994, 

p. 139) afirma que a autonomia da música é substituída pela função sóciopsicológica 

expressa na necessidade de relaxar, de provocar lembranças de momentos especiais, de 

dançar e de se sentir integrado diante da familiaridade que a música provoca ao 

capacitar o indivíduo a memorizá-la imediatamente. Esse “ajustamento”, segundo o 

autor (1994), conta com dois grupos típicos, que se dividem em ritmicamente 

obedientes e emocionais.  

O tipo ritmicamente obediente, conforme analisa Adorno (1994), é conhecido 

pela experiência musical baseada na unidade rítmica, com ênfase primordial à “batida”, 

o que pode revelar um ajustamento coletivo autoritário como batalhões bem 

disciplinados. Musicalmente revela-se pela capacidade de acompanhar modelos rítmicos 

dados sem perturbações por individualizações.  

O tipo emocional ilustra-se pela identificação da florista com a estrela do filme 

que, sendo proveniente da mesma classe social, nas “telas”, consegue a felicidade ao 

encontrar o príncipe encantado ou uma oportunidade profissional, enfim, um sucesso. A 

música emocional faz a função de um “temporário alívio dado à consciência de que se 

perdeu a realização própria” (ADORNO, 1994, p. 140). A audição emotiva traduz-se no 

“chamado elemento liberador da música é simplesmente a oportunidade de sentir algo”. 

A teoria do ouvinte analisada neste último ponto de vista consiste numa reflexão 

sobre a ambivalência, despeito e fúria observando-se reações presentes nos hábitos de 

escuta feitas por Adorno. Nessa categoria de análise, o autor refere-se à velocidade do 

esquecimento diante das produções da música popular e o consequente cerceamento da 

liberdade de escolha derivado da desigualdade do poder. 

Adorno menciona o aspecto ilusório efetuado pelo ajustamento psicológico da 

audição em massa e pela utilização por parte da música popular de um escape de 

aparente liberdade diante dos poderes sociais dos quais querem fugir. Essa configuração 

faz com que a música de massa “recaia exatamente na atitude dessas massas” 

(ADORNO, 1994, p. 141). Esse fato se reflete na ambivalência dos hábitos de audição 
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em massa, na “[…] rapidez como o moderno se torna obsoleto tem uma implicação 

muito significativa” (ADORNO, 1994, p. 141). Sendo assim, revela-se a efemeridade da 

produção e a marca da moderna obsolescência da qual deriva a distração auditiva. Por 

outro lado, surge o efeito de trivialidade e a manifestação da desproporção entre o poder 

social e o poder individual. 

O condicionamento da audição e da aceitação restrita ao que está nas paradas de 

sucesso, faz com que uma fórmula rítmica fora da moda, como diz Adorno (1994, 

p.142): “não importa quão ‘quente’ ela seja”, encontre dificuldade para sua aceitação e 

até, venha a ser considerada ridícula, “categoricamente rejeitada ou apreciada com a 

presunçosa sensação de que as modas familiares ao ouvinte são superiores” (ADORNO, 

1994, p. 142).   

Atitudes de resistência auditiva são encaradas, conforme Adorno (1994, p. 142), 

“[…] como incapacidade de se divertir, como falta de sinceridade do pseudointelectual, 

pois qual é a pessoa normal que poderia se colocar contra essa música normal?”. 

A repetição é tão evidente que naturaliza qualquer elemento e faz com que a 

resistência mude de aspecto sobrepondo-se à “unidade da individualidade que começa a 

se quebrar”. (ADORNO, 1994, p. 143). De tão imperceptível que ela é, não suscita 

desconfiança que a individualidade “talvez tenha desaparecido completamente” 

(ADORNO, 1994, p. 143), ainda não se apercebeu que sua pseudoautonomia foi 

reduzida por modelos estandardizados, cujos conteúdos diluem-se na indefinição. Só 

resta alinhar-se à massa de ouvintes e passivamente identificar-se com o inevitável para 

serem ‘voluntariamente enganados’: “A passividade completa exige uma aceitação 

inequívoca.” (ADORNO, 1994, p. 144). 

A identificação e a passividade não bastam. Requer-se também um entusiasmo: 

“precisam transformar a ordem externa a que são subservientes em uma ordem interna” 

(ADORNO, 1994, p. 144). O comportamento deve assemelhar-se às pessoas fanáticas e 

entusiastas frenéticos, promotoras de uma “histeria coletiva”. (ADORNO, 1994, p. 

144). Origina-se daí o termo jitterbugs que, ao pé da letra significa: percevejo (bug), 

parasita que suga a vitalidade da vítima, somado a um tremelique nervoso (jitter). Este 

pseudônimo serve de metáfora para o que ocorre nas apresentações de jazz em que os 

fissurados e fanáticos aliam danças frenéticas “saltitantes” ao swing (um estilo de jazz). 

O paradoxo da situação delineia uma autocaricatura, as ‘caretas’ e o aparente 

zombar de si mesmo, pretende transmitir uma ideia de diversão, mesmo que falsa, “o 

seu senso de humor torna tudo tão enganador” (ADORNO, 1994, p. 145). As reações 
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dos fissurados demonstram o seu nível de irresponsabilidade. “Essa interpretação é 

tanto mais justificada quanto mais provável for que a incessante repetição dos mesmos 

efeitos chegue a proporcionar genuína alegria”. (ADORNO, 1994, p. 145). Não se pode 

admitir que a espontaneidade tenha sido substituída pela cega aceitação do material 

imposto e que a degeneração e o condicionamento social sejam apenas aparentes, 

servindo aos propósitos dos poderes irracionais da comunidade: 

 

Pelo contrário, a espontaneidade é consumida pelo tremendo esforço que 

cada indivíduo tem que fazer para aceitar o que lhe é imposto – um esforço 

que se desenvolveu exatamente porque o véu que recobre o mecanismo de 

controle se tornou tão tênue. A fim de se tornar um jitterbug ou simplesmente 

gostar de música popular, não basta de modo algum, desistir de si mesmo e 

ficar passivamente alinhado. Para ser transformado em inseto, o homem 

precisa daquela energia que eventualmente poderia efetuar sua transformação 

em homem. (ADORNO, 1994, p. 146). 

 

 

O sujeito perde de transformar-se em indivíduo autônomo e emancipado, 

desperdiça sua energia vital numa espécie de frenesi e submete-se aos efeitos ilusórios 

de uma música que, inexoravelmente não resistiu à estandardização e colocou-se como 

instrumento de difusão da semiformação e a serviço do antiesclarecimento, fatalmente 

sucumbida à lógica do capital. Regrado pelas forças que atuam sobre o contexto 

sociocultural os indivíduos são deixados à mercê de eventos, e o mais grave é que a 

maioria se encontra com parcos critérios para rejeitar ou assimilar os padrões impostos 

pela indústria cultural “elementos formativos inassimilados fortalecem a reificação da 

consciência que deveria justamente ser extirpada pela formação” (ADORNO, 2010, p. 

29). Há um nivelamento por baixo, uma homogeneização da música autônoma e música 

comercial, com o poder de massificação das tendências objetivas de deteriorização 

cultural e de regressão da audição. 

A música séria e a popular “encontram-se na condição de presa” (DUARTE, 

2003, p. 116) e são sacrificadas no que têm de mais valioso: aquela a seriedade e esta 

sua rebeldia natural. Ambas são vitimizadas pela lógica comercializável da indústria 

cultural e tornaram-se instrumentos de semiformação. Como diz Adorno (2010, p. 25) 

“a semiformação é o espírito conquistado pelo fetiche da mercadoria”. 

Para Adorno, o material musical que cede aos apelos da promoção, concilia-se e 

adapta-se aos padrões pré-estabelecidos e abdica de sua autonomia como obra genuína. 

Assim, perde seu caráter formativo e toda a possibilidade emancipatória, que a elevaria 
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a outros níveis de complexidade onde habitam a verdadeira riqueza e a fonte promotora 

de bens não materiais. 

Nesse contexto, a formação do ouvinte deve priorizar uma ação educativa 

esclarecedora dos mecanismos que transformam a cultura em entretenimento de massa, 

pois negligenciar a reflexão no grau de conscientização que isso requer, consiste em 

desestímulo à energia necessária ao conhecimento de uma obra autônoma, que é 

desperdiçada na atuação de “inseto”. 

A promoção da pseudocultura segue “incólume” pelos descaminhos da educação 

e pelas lacunas que advém dessas falhas pedagógicas que servem, ainda mais, para a 

decadência cultural. A música espreme-se pelas frestas da incompreensão e do descaso, 

procurando em vão uma saída, restando-lhe conformar-se com o que é massivo, 

sobreviver ou resistir e correr o risco de cair nas sombras do esquecimento. Por essa 

razão instala-se a pseudocultura, inclusive, na divulgação de obras autônomas que são 

reduzidas aos padrões propagandísticos pelos monopólios comerciais.  

A escola, inadvertidamente, por mera ingenuidade ou simples ignorância, corre o 

risco de absorver, como um consumidor voraz, todos os elementos da semicultura, 

irrefletidamente, sem esboçar qualquer traço de ruborização ou assombro. Sem 

intermediação, o iniciante ingênuo não saberá distinguir elementos formativos estéticos; 

apreciação musical autêntica, de fetiches e elementos tóxicos que permeiam discursos 

arbitrários e confusos, se a escola e os estabelecimentos de ensino não apontarem o 

caminho e fornecerem meios de chegar ao esclarecimento, terão negligenciado seu 

papel primordial na formação dos sujeitos. 

Para adquirir verdadeiras competências com o propósito de compreender o 

sentido da música e instituir adequados critérios de análise, uma série complexa de 

atributos sensíveis e imprescindíveis, precisam ser desenvolvidos.  Não se pode esperar 

que jovens, musicalmente não conscientes, tornem-se melhores que educadores que, por 

sua vez não se desenvolveram musicalmente com tais atributos sensíveis. Para Adorno, 

as dificuldades de acolhimento, recepção, de uma música séria, nova, podem ser 

primeiramente dificuldades “puramente musicais de audição. [...] A semiformação 

socializada, que corresponde à administração do espírito e à sua metamorfose em bens 

culturais” faz com que não se aceite tal música, ainda mais que esta se contrapõe aos 

mecanismos vigentes, isto é, uma “arte que não quer se submeter a esses mecanismos, 

ou até contra eles”. (1994, p. 147-148).  
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Se não houver a compreensão ampla e urgente dos pressupostos inerentes à 

música, haverá uma socialização de componentes semiformativos. “Somente uma 

concepção linear e inquebrantável do progresso espiritual planeja descuidadamente 

sobre o conteúdo qualitativo da formação que se socializa como semiformação” 

(ADORNO, 2010, p. 28). A música é um conteúdo de muita qualidade, com elevado 

potencial formativo, entretanto, se seu ensino for pautado num planejamento 

displiscente, incompleto e permissivo, terá como consequencia a socialização da 

semiformação e esta permeará o ensino da música com sua toxidade impedindo o 

desenvolvimento da cultura, naturalizando conceitos presentes no cotidiano, causando o 

bloqueio da autorreflexão e um encaminhamento rumo à barbárie, tendo a educação 

como meio. O autor (2010, p. 31) não se furta em dizer que se, ao analisar certos 

aspectos que se apresentam na realidade, e os “qualificarmos como satânicos, ainda 

estaremos sendo delicados”.  

As constatações de Adorno podem parecer hipercríticas e, às vezes, soarem 

como impertinentes e rigorosas, ou até mesmo, preconceituosas. No entanto, é 

injustificável relegar a um segundo plano elementos e critérios autênticos da linguagem 

musical, impedindo verdadeira experiência estética. Na opinião de Carone (2003, p. 

492), suas convicções estão mais que atuais: 

 

Mas parece que hoje, quando a indústria cultural da música já realizou os 

seus objetivos e chegou, com isso, à sua plena e horrenda visibilidade, as suas 

palavras não parecem ser tão indigestas quanto nos anos de 1930 e 1940. 

Essa é, inclusive, a opinião de muitos críticos musicais dos anos de 1990 para 

cá, como se Adorno tivesse diagnosticado a doença ainda quando os sintomas 

eram iniciais e confusos, fora de um enquadre definido. 

 

 

Para atingir um nível de conhecimento consciente da música, pressupõe-se a 

aquisição de uma capacidade de percepção desenvolvida, que se exercita numa escuta 

ativa, fomentada e aguçada adequadamente num ambiente favorável – prerrogativa 

ímpar para afirmação de um diálogo estético. Ao descumprir seu papel na formação do 

indivíduo, a vivência artística ficará limitada pela falta de esquemas perceptivos de 

maior alcance abrindo-se uma lacuna intransponível entre o percurso escolar e a 

formação. 

  

A experiência pré-artística necessita de projeção, mas a experiência estética – 

justamente por causa do primado apriórico da subjetividade nela – é o 

movimento contrário ao sujeito. Ela exige algo como a autonegação do 

espectador, a sua capacidade de abordar ou de perceber o que os objetos 
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estéticos dizem ou calam de si mesmos. A experiência estética estabelece 

primeiro uma distância entre espectador e o objecto. É o que se quer dizer 

quando se pensa numa contemplação desinteressada. Beócios são aqueles 

cuja relação com as obras é dominada pela sua possibilidade de porem mais 

ou menos no lugar das personagens que aí ocorrem; todos os ramos da 

indústria cultural se baseiam neste fato e reforçam a idéia na sua clientela. 

Quanto mais a experiência estética possuir objectos, tanto mais próxima lhes 

está, em certo sentido, e tanto mais também deles se afasta; o entusiasmo pela 

arte é estranho à arte. (ADORNO, 1982, p. 381). 

 

 

A riqueza de uma experiência artística está intimamente relacionada ao grau de 

autonegação do espectador e a distância exigida pelo objeto artístico para falar, ou calar, 

de si mesmo, como diz Adorno. Por outro lado, a proximidade, imanente à experiência 

estética, ocorrerá pela quantidade de objetos que esta possuir. Portanto, o estímulo para 

uma educação estética desempenharia um papel importante na resistência à indústria 

cultural. Visto que a capacidade de resistência é o motor da formação e emancipação 

humana. Não é em vão que Adorno trata as questões estéticas e musicais em níveis e 

esferas das mais variadas com muita seriedade e profundidade.  

Para um envolvimento vivo com a música em níveis cada vez mais elevados, é 

preciso inteirar-se com objetos estéticos que norteiam as experiências artísticas, de 

acordo com Carone (2003, p.486), numa “experiência estética inteiramente adequada, o 

efeito da obra de arte e a apreensão plena do seu significado, por um ouvinte ideal, 

coincidirão”. Por exemplo, para uma apreciação ideal de uma sinfonia, o ouvinte 

precisará de experiências pré-estéticas que lhe forneçam subsídios de apreciação 

auditiva e possuir objetos estéticos (neste caso, muitos). A apreciação fragmentada da 

estrutura musical da sinfonia: tema, desenvolvimento, movimentos, tendo como base a 

audição das partes em separado em relação ao todo, torna impossível a compreensão de 

uma sinfonia como uma unidade completa e funcional. Equívocos no ensino da 

apreciação musical reforçam a regressão da audição, bloqueiam o reconhecimento de 

um simples tema presente, inclusive em canções folclóricas. Adorno simplifica o 

reconhecimento de um tema musical de uma sinfonia ou de uma sonata (formas mais 

complexas de música) utilizando-se de um método simples, a execução com a voz ou no 

instrumento de uma canção folclórica. Após a memorização do tema (muitas vezes nem 

é necessário saber que se trata de tema) ficará claro, no momento de sua repetição que 

ele é distinto das outras partes que se “desenvolveram” durante a música, desta forma 

subentende-se claramente que “o tema nada mais é que um material do movimento e 

não o seu objetivo ou essência” (CARONE, 2003, p.482). Procedimentos simples como 
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esse, provêem elementos pré-artísticos para que os ouvidos se abram, igualmente, para o 

entendimento de uma sinfonia. Confirma-se o que Adorno defende: “Nada do que, de 

fato, se chame formação poderá ser apreendido sem pressupostos.” (2010, p. 30).  

A prática musical é adquirida por meio da experimentação, do exercitar-se no 

canto, na dança, na execução de instrumentos musicais, na criação de trilhas sonoras, 

em jogos interativos e tantos outros campos técnicos de experiência e aprendizagem, 

desde o reconhecimento dos sons musicais e seus parâmetros até os que envolvem a 

prática musical, no fazer, improvisar e interpretar. Estes elementos enriquecedores 

podem desenvolver capacidades auditivas e expressivas musicais que levam a uma 

relação viva e real com a música, ou seja, uma verdadeira “experiência” musical que 

acaba não encontrando espaço e nem fôlego didático pedagógico para concretizar-se em 

sala de aula. 

As ideias estético-filosóficas de Adorno não se referem diretamente à questão 

educacional, nem por isso, como diz Pucci deixam de conter uma crítica à deseducação 

dos sentidos engendrada pela indústria cultural, e “uma promessa de como a verdadeira 

arte pode ser um instrumento de educar para a sensibilidade estética, para o 

estremecimento, para a admiração.” (PUCCI, 2012, p. 18). A interação com as                                                                                             

produções artísticas estimula uma percepção distinta de mundo resultante da tensão 

entre sentidos e razão. A indústria cultural atua ardilosamente para impedir o toque nas 

“coisas com nossos próprios sentidos” e é especificamente neste caso que a arte pode 

fazer a diferença: 

 

[...] a obra-de-arte trabalha em direção oposta, pode nos ajudar a criar hábitos 

que favoreçam o desenvolver de sentimentos e comportamentos estéticos. 

[...] Daí a importância da articulação arte-filosofia como uma forma de se 

resgatar um novo olhar crítico, de purificar as coisas da onipresente 

apropriação capitalista, de as tornarem ao mesmo tempo coloridas e úteis. A 

arte, através de seu processo formativo, pode ajudar os homens, submetidos 

dominantemente pelas categorias afirmativas do espírito objetivo, a 

reaprenderem o estranhamento, a admiração.  (PUCCI, 2012, p.18-20). 

 

 

Adorno sempre defendeu a educação dos sentidos juntamente com a educação 

das faculdades racionais com o propósito de usufruir a arte de forma crítica. A privação 

de uma escuta musical adequada torna a música uma sucessão de sons desconexos. A 

educação estética possibilita transitar na esfera enigmática da obra musical e perceber o 

momento intelectivo imanente a ela, e também o “momento expressivo presente na 
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reflexão filosófica” (PUCCI, 2012, p. 19). De um lado temos a sensibilidade que aguça 

o pensamento crítico e do outro a racionalidade que potencializa o caráter enigmático da 

obra de arte – que caracteriza o processo formativo da arte. Todo ser humano deveria ter 

a possibilidade de familiarizar-se com a música, pois ela contribui para a humanização 

e, dessa forma, para o desenvolvimento da razão e da sensibilidade. O potencial 

formativo, da música e de toda obra de arte, pressupõe a não adaptação e a possibilidade 

do homem desenvolver o seu pensamento e as suas habilidades técnicas e manuais.  

Nesse sentido, o próximo capítulo discorre sobre o ensino de música no Brasil, na 

tentativa de elucidar a presença da concepção adaptativa, conforme os termos 

adornianos, nas propostas legais que legislaram e legislam essa questão na educação 

brasileira.  
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2 O ENSINO DE MÚSICA NO BRASIL E NO PARANÁ 

Este capítulo discute o ensino de música na educação brasileira e paranaense, 

tendo como base os aspectos legais. A retrospectiva histórica fundamenta a 

compreensão dos entraves, das concepções e implicações que marcam o referido ensino, 

nos respectivos âmbitos. A partir dessa compreensão e dos fundamentos teóricos 

discorridos no primeiro capítulo, é possível realizar uma análise crítica do ensino de 

música na forma como se apresenta nos documentos oficiais – Lei, Parecer, Diretrizes 

Curriculares, Parâmetros Curriculares, Propostas Pedagógicas. 

O presente capítulo é composto por duas seções. A primeira enfoca o ensino de 

música até 2008, quando o Congresso Nacional decretou, o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e o Ministro da Educação Fernando Haddad aprovaram a Lei nº 11.769. 

A segunda seção discorre sobre o processo de elaboração, de aprovação da 

referida Lei e sobre os seus desdobramentos, ou seja, sobre o Parecer 12/2013 e outros 

documentos, em nível regional, que abordam o ensino de artes e de música. 

 

2.1 O ensino de música no período anterior à Lei nº 11.796/2008  

A primeira menção que legislação educacional brasileira faz à música aparece no 

Decreto nº 1.331, de 1854. O Decreto nº 981, de 1890, consta como primeira proposta 

legislada em favor da música quando o Brasil tornou-se república. No decorrer do 

tempo houve tentativas de sistematizar o ensino da música com novas propostas, que 

não se concretizaram. Assim mesmo muitas escolas aderiram e a incorporaram no seu 

currículo escolar (BRASIL, 2013). 

No contexto da ideologia nacionalista chegam ao Brasil, entre 1920 e 1930, as 

ideias de Dalcroze e Kodály, que se pautavam na valorização do folclore nacional e na 

formação das crianças pela disciplinarização através da música. O Canto Orfeônico, 

proposto e desenvolvido por Villa-Lobos, torna-se obrigatório pelo Decreto nº 19.890, 

de 18 de abril de 1931. Essa prática, com forte caráter nacionalista e folclórico, alcança 

legitimidade nacional pelo Decreto nº 24.794, de 14 de julho de 1934, que, de acordo 

com Penna (2012), além de dispor sobre o canto orfeônico e sua obrigatoriedade em 

nível nacional, delibera a criação do curso normal para formação de professores. O 

canto orfeônico ainda será mencionado no Decreto nº 4.993, de 26 de novembro de 

1942. O projeto que tinha Villa-Lobos à sua frente foi inviabilizado pela falta de 

investimentos governamentais. Outras correntes artísticas foram surgindo ao longo da 
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história, contudo, a influência do canto orfeônico é inegável e, segundo o Parecer 

12/2013, perdurou até 1960. 

Segundo Subtil (2011), a década de 1940, vive um período de efervescência 

cultural e artística estimulado pela inauguração de três museus importantes (1947-48), 

MASP (Museu de Arte de São Paulo), MAM (Museu de Arte Moderna) e o Museu de 

Arte do Rio de Janeiro. Essa movimentação cultural tem reflexos na educação e na arte 

reacendendo os ideais escolanovistas e seus princípios voltados para a livre expressão e 

para a educação ativa, disseminados na primeira metade do século XX. Essas ideias 

encontram fôlego no projeto do artista Augusto Rodrigues “Escolinha de Artes do 

Brasil”, criada em 1948. Educadores como, Anísio Teixeira e Helena Antipoff, 

envolvidos no processo de revitalização da arte em âmbito nacional foram entusiastas 

dessa ideia. As escolinhas de arte “[...] até 1973 eram os únicos espaços não só para o 

aperfeiçoamento dos arte-educadores como também para o ensino da arte”. (PARANÁ, 

1988, p. 118).  

A Educação Musical foi instituída no início da década de 1960 e formalmente 

regulamentada pelo Parecer nº 383; mais tarde pelo Decreto 61.400 de 22 de setembro 

de 1967.  Os princípios escolanovistas estavam presentes nos encaminhamentos legais e 

se manifestavam por meio da livre expressão e em práticas rítmico-sonoras que 

substituíram os fundamentos do Canto Orfeônico e da teoria musical. Subtil (2011) 

esclarece que essas práticas se efetivaram no ensino privado e não se estenderam para a 

educação pública em geral. Na Lei nº 4.024/61 (LDB) não há referência ao ensino da 

música, ao contrário de outros documentos da legislação nacional vigentes até o final de 

1950.  

Em suma, historicamente, a música só aparece com caráter obrigatório nas 

escolas na década de 1930 pelo Canto Orfeônico, na década de 1960, “o Canto 

Orfeônico foi substituído pela Educação Musical” (BRASIL, 1998, p. 24) e sua diluição 

na área de educação artística é marcada pela implantação da Lei n° 5.692/71, Art. 7: 

“Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 

Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º 

graus [...]”. 

A Lei no 5.692/71 trouxe para a legislação nacional a definição da “Educação 

Artística” como atividade e disciplina obrigatória no ensino de 1° e 2° graus. Assim, 

com a Educação Artística consolidou-se o ensino polivalente das artes, enfraquecendo a 

presença da música como componente curricular na escola. Em 1973, são aprovados o 
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Parecer CFE nº 1.284/73 e a Resolução CFE nº 23/73, atos normativos que 

regulamentam o curso de licenciatura em Educação Artística. O Parecer CFE nº 540/77 

faz menção às formas do ensino de música anteriores à Lei 5.692/71, limitado ao espaço 

da teoria musical ou do canto coral. 

A educação musical na Lei nº 5692/71 passa a coexistir com as artes cênicas, as 

artes plásticas e o desenho, sob a denominação Educação Artística. Não há referência à 

polivalência que passou a acontecer na prática e fica evidente a plena diluição de seus 

conteúdos. A prática polivalente e o esvaziamento de conteúdos próprios musicais 

tornaram-se alvo de muitos debates, sendo largamente combatidos na literatura sobre o 

assunto. 

A ideia corrente de um modelo de currículo para o ensino residia na ênfase à 

racionalidade, o que parecia destoar de uma vivência artística. A miscelânea de métodos 

intuitivos, livre expressão e, por outro lado, o tecnicismo característico da Lei 5692/71, 

contraria a função humanizadora que a arte pode exercer, conforme explica Figueiredo 

(2010, p. 10): 

  

Nesta perspectiva, razão e emoção são antagonizadas e hierarquizadas, sendo 

as artes localizadas na área da emoção que, por sua vez, seriam consideradas 

“menos relevantes” na formação escolar. A superficialização e a 

desvalorização das artes no currículo provocaram uma lacuna considerável na 

educação escolar de várias gerações.  

 

 

A situação se agravava com o descompasso entre a demanda por profissionais 

habilitados e a oferta de cursos superiores para a sua formação, pois somente a partir de 

1973, foram instituídos cursos superiores de licenciatura; por consequência, as escolas 

interioranas ficavam a cargo de professores leigos, os quais simplificavam os conteúdos 

conforme sua formação generalista e seu maior domínio. Entre os vários fatores 

causadores do declínio do ensino musical nas escolas, a principal foi (e ainda é) a 

prática polivalente, o mesmo professor tem a responsabilidade do ensino de todas as 

linguagens artísticas. Somam-se a isso os baixos salários e um espaço um tanto hostil 

para desenvolver um trabalho musical adequado. 

  

O ensino da arte decorrente da Lei 5.692/71 favorecia o surgimento do 

professor polivalente que deveria estar preparado para o domínio de diversas 

linguagens incluídas nas atividades artísticas – artes plásticas, educação 

musical, e artes cênicas – recebendo uma formação elementar de cada uma 

delas no curso de graduação. (FURLANETTO, 2006, p.81-82). 
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A falta de coerência na formação do profissional resulta em uma inconsistência 

de sua prática, a superficialidade na abordagem dos conteúdos de cada modalidade 

artística e a falta de contornos fixos. Além disso, a sobrecarga profissional sem paralelo 

com outra disciplina provoca uma defasagem na aprendizagem agravada pela 

persistente subordinação da música à área de artes. 

 

E, essa realidade é conflitante entre a preparação do professor para trabalhar 

apenas com sua área de formação e, ao mesmo tempo do aluno ter o direito 

do acesso às quatro áreas que compõem o currículo de Arte. Percebemos, 

portanto, o paradoxo instituído pelo sistema educacional ao formar o 

professor para o específico, mas exigir atuação para o geral. (ARAUJO, 

2008, p. 17). 

 

 

Nos anos subsequentes, tendo como pano de fundo a abertura política, 

fervilharam debates críticos em torno do tema e fortaleceram o movimento para que a 

arte retomasse sua especificidade quanto aos conteúdos e a metodologia. À frente dos 

debates, a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e a Federação de Arte 

Educadores do Brasil (FAEB) promoveram encontros nacionais e regionais, seminários, 

debates e publicações. Conforme Subtil (2011, p. 248): 

 

Autores, instituições e órgãos governamentais, discutiram o ensino de arte, a 

histórica situação marginal dessa área na escola e questionaram as práticas 

vigentes. Ora espontaneísta, ora tecnicista, dentro de uma perspectiva 

metodológica que enfatizava o fazer, sob a ação do professor polivalente sem 

formação específica, esse ensino foi questionado por desconsiderar os 

conteúdos próprios de cada linguagem e a arte como um campo com saberes 

historicamente constituídos.  

 

 

Propostas como a Metodologia Triangular, de Ana Mae Barbosa, formulada 

ainda na década de 1970, tomavam corpo na área das artes plásticas com seus três eixos 

norteadores: História da Arte, Leitura da Obra de Arte e Fazer Artístico são resultantes 

de busca e esforço dessa renomada autora para viabilizar o trabalho na área de artes 

conectado com as realidades pessoais e sociais dos alunos. Os conteúdos artísticos 

balizam-se pela possibilidade de se tornarem acessíveis a todos os alunos tanto da rede 

pública quanto da particular. A sistematização do seu método teve grande influência na 

democratização da forma de ensinar arte no Brasil. Esses conceitos foram transpostos 

para as demais áreas artísticas, inclusive a música. 
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Com o final do período do governo militar e o início da chamada 

redemocratização, em 1987 foi eleito no Paraná o governador Álvaro Dias, cujo projeto 

de governo previa a reorganização da escola pública. O Paraná ensaiou uma experiência 

até então inédita em termos de Educação: a organização do Currículo Básico para a 

Escola Pública do Estado do Paraná (1990). Essa experiência se tornou uma referência, 

não apenas para a rede pública estadual, mas também para a educação paranaense em 

geral. Ela ficou conhecida pelo seu fundamento pautado na Pedagogia Histórico-Crítica. 

Nessa perspectiva, “A Arte na escola visa à formação da visão e audição crítica, com o 

objetivo de favorecer a interpretação da realidade, a fim de possibilitar ao educando a 

ampliação das possibilidades de fruição e expressão artística.” (PARANÁ, 1990, p. 

130).  

Em termos de política pública, passou-se de uma concepção tecnicista para uma 

concepção de educação emancipadora. Os conteúdos abordados em Artes foram: Artes 

Plásticas, Teatro e Música, e seus fundamentos metodológicos da Pré-escola à 8ª série.  

 

Neste momento, mais do que atender a demandas da sociedade capitalista, ou 

da formação destinada ao mercado e às determinações econômicas, os 

encaminhamentos teórico-metodológicos, pelo menos no Paraná, visaram à 

proposição de uma formação calcada nas demandas humanas, estéticas e 

espirituais (formação de sentidos humanos) que a arte poderia atender. 

Privilegiou-se uma visão de totalidade do processo de produção artística 

envolvendo trabalho, conhecimento, expressão e a arte como atividade 

humana passível de ser apreendida, compreendida e fruída por todos. 

(SUBTIL, 2011, p. 248). 

 

 

 Essas proposições dispostas se inspiram em concepções mais centradas no ser 

humano e suas necessidades espirituais, precisamente o que a arte pode prover 

sobejamente. Além da capacidade de conhecer a história social da arte e dominar seus 

códigos, as linguagens artísticas possibilitam representar a realidade e, acima de tudo, 

favorecem sua transformação. Nesse entendimento, o acesso aos códigos e aos 

instrumentos das linguagens artísticas possibilitaria uma leitura ampliada da realidade e 

uma compreensão mais apurada da humanidade revelada nos objetos artísticos.  

 

A partir da instrumentalização, do domínio das ferramentas culturais, ou seja, 

da incorporação de um conjunto de noções básicas relativas às áreas do 

conhecimento, importa acompanhar a elaboração que os alunos passam a 

realizar a partir de tal domínio. (PARANÁ, 1990, p. 16) 
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Portanto, a familiarização e apreensão desses códigos tornam-se uma função da 

escola. Neste documento, a proposta da Educação Artística analisa o espaço da arte na 

escola a partir de uma perspectiva histórica, concebe a arte como forma de trabalho 

criador e considera seu papel na formação da percepção e da sensibilidade do aluno no 

processo de humanização do homem. A leitura da proposta transparece sua perspectiva 

voltada para a humanização ao invés da ênfase nos aspectos instrumentais e utilitarista 

da música no espaço escolar. Quatro aspectos chamam a atenção: a ampliação das 

experiências musicais, o domínio dos códigos musicais, a fruição e a audição crítica.  A 

análise desses aspectos no âmbito da teoria crítica adorniana, permite depreender que a 

formação musical pressupõe a articulação entre esses elementos, uma vez que a 

ampliação das experiências musicais se desenvolve a partir do momento em que o 

indivíduo tem a possibilidade de contato e fruição com novos objetos sonoros, 

analisando-os criticamente – o que depende do conhecimento interno da obra – ou seja, 

de um conhecimento anterior dos códigos musicais. O desenvolvimento da estética 

musical e a formação nesse âmbito ocorrem por meio da experiência com objetos 

sonoros autênticos, cuja composição expressa rigor na constituição de seus aspectos 

internos. Para Adorno (2010) a crítica pela arte só é possível a partir do domínio da 

lógica interna do objeto, pois linguagem e expressão, conteúdo e forma são 

indissociáveis. Sendo assim, a verdadeira obra de arte se expressa por meio de sua 

técnica, dos aspectos que lhes são constitutivos. Conclui-se que, uma audição crítica 

implica no domínio do código e da linguagem musical, que se constitui no alimento que 

nutre a formação, a forma, a figura e o pressuposto que a torna possível.  

Apesar de apresentar elementos que apontam para a possibilidade da formação 

musical, a proposta se depara com os limites ditados pela organização do tempo 

atribuídos às diferentes linguagens que devem compartilhar do mesmo espaço, ou seja, 

daquele tempo e espaço curricular atribuído à disciplina de Educação Artística. 

A organização do Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná 

(PARANÁ, 1990) faz menção à música, igualmente ao teatro, seus conteúdos e ensino 

são mínimos se comparados às artes visuais, e, os conteúdos da dança. Estes são 

elencados somente no saber estético, associando-os ao movimento e ao ritmo em 

música. Tais conteúdos da música da pré-escola à 8ª série, estruturados em três 

momentos do encaminhamento pedagógico, devem nortear as atividades musicais no 

decorrer do processo escolar, acrescentando-se gradativamente, à medida da seriação 
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escolar, novos elementos mais complexos incorporados aos anteriores até a conclusão 

do então 1º grau. 

O primeiro momento refere-se à leitura das qualidades sonoras e a audição dos 

sons da realidade sendo denominados naturais/culturais agregados aos parâmetros do 

som, grave/agudo, longo/curto, forte/fraco e movimentos sonoros. O segundo momento 

é denominado saber estético que se refere aos elementos sonoros (altura, duração, 

timbre, intensidade, densidade) e movimentos corporais (em relação a espaço, dinâmica 

e tempo). O terceiro momento é o trabalho artístico, propriamente dito, que consta da 

organização dos sons da realidade em estruturas sonoras através da improvisação (canto 

sonoro, coral, jogos musicais), da representação dos movimentos sonoros 

corporalmente, dança (original e improvisada) e canto (com músicas folclóricas e 

populares). (PARANÁ, 1990). 

 O docente preparado para atuar com música tem em suas mãos a árdua tarefa de 

lidar com “uma colcha de retalhos”. A fragmentação dos componentes sonoros e 

musicais provavelmente tem o objetivo de subsidiar todos os professores, independente 

de sua formação, mas em que medida isso fica claro para o profissional não habilitado 

em música? Por exemplo, sem um conhecimento musical seria possível relacionar o 

conteúdo “grave/agudo, longo/curto, forte/fraco” com a discriminação auditiva de sons, 

e ainda mais, que esta atividade poderia desenvolver a escuta musical se ela fosse 

aplicada na apreciação de uma obra musical (e só assim teria sentido o conteúdo 

proposto)? Da mesma forma, “movimentos sonoros” podem significar um aprendizado 

prévio para um posterior entendimento da construção de uma melodia. A questão é se 

há uma clareza para articular com esses elementos, ou são apenas conteúdos descolados, 

esvaziados da significação musical, simplificados, mas complexos para relacioná-los 

vivamente com a prática musical vigente. Se levarmos em consideração o que o próprio 

texto do Currículo Básico afirma o “trabalho de Educação Artística deve ter como base 

a produção social já realizada” (PARANÁ, 1990, p. 130), parece ser contraditório 

deslocar os conteúdos do produto musical e descontextualizá-los da referência que os 

alunos possuem e se relacionam cotidianamente. A responsabilidade do docente para 

transformar e articular esses conteúdos sem uma experiência musical significativa não é 

impossível, mas sobremaneira complexa. Pode-se, portanto, ter uma ideia da dificuldade 

do docente com formação em outra área artística. 

Em termos curriculares, articulou-se um Currículo Oficial para o Ensino 

Fundamental (PARANÁ, 1992) elaborado e fundamentado na pedagogia histórico-
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crítica. Em 04 de outubro de 1991, foi publicado o Parecer CEE nº 242/91, instituindo o 

Currículo Básico1 em todos os sistemas de educação do Estado do Paraná com o intuito 

de sustentar um padrão único de ensino nas escolas paranaenses. 

 

Foi incentivada a elaboração do projeto político-pedagógico (PARANÁ, 

1992b) pela escola e a adoção da avaliação diagnóstica como forma de 

democratizar o sucesso na escola (PARANÁ, 1993a, 1994). Essa articulação 

de metas e mecanismos pedagógicos tendia a estabelecer a igualdade 

(cidadania) como meta social, a partir da igualdade de condições no sistema 

educacional (democratização do sucesso escolar). (STORI, 2006, p. 51). 

 

 

O Governo Requião preservou alguns princípios democráticos em termos de 

metas anunciadas e criou mecanismos que poderiam potencializar a meta da igualdade 

social. Porém, a maneira de implantá-las revelou limites na concretização da tão 

anunciada escola cidadã. Esse período, de acordo Stori (2010), caracteriza-se pelas 

reformas de conteúdos e metas anunciadas, uma vez que as propostas dos mecanismos 

administrativos e pedagógicos tendiam para o desenvolvimento de uma consciência 

igualitária, promovendo a possibilidade de maior debate no interior das escolas. 

O currículo Básico, até então utilizado, tinha um caráter universal e contrariava a 

proposta do documento “Paraná: Construindo a Escola Cidadã”, que aspirava um 

currículo que contemplasse não só os conhecimentos universais, como também os 

conhecimentos culturais dos alunos, não previstos no Currículo Básico. Depreende-se 

da seguinte afirmação a vontade explícita de mudanças exigidas pela nova concepção 

assumida: “a Secretaria de Estado da Educação deverá distribuir outro [documento], 

contendo, com mais precisão, os seus princípios norteadores da prática do currículo na 

escola.” (PARANÁ, 1992).  

Em relação à disciplina de Educação Artística, a informação expressa nesse 

documento apenas relata as experiências de pintura, apresentações musicais, danças, 

fanfarras, confecções de instrumentos, iniciação musical, dramatização com teatro de 

bonecos e representações do cotidiano (PARANÁ, 1992, p. 25). Atividades pouco 

esclarecedoras, limitando-se a uma listagem de acanhada contribuição na formulação do 

requerido Projeto Político Pedagógico das escolas do Estado.  

Com relação aos conteúdos básicos a serem trabalhados na educação infantil, a 

deliberação nº 034/93 estabelecia como matéria de currículo: língua portuguesa, 

                                                           
1 Como meio de disseminar as bases curriculares para todo o estado, foram impressos 90.000 exemplares 

do referido currículo. Para dar continuidade a esta política, em 1992, no governo de Roberto Requião 

foram lançados mais 30.000 novos exemplares para distribuição 
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matemática, ciências, história, geografia, educação artística – que compreendia a 

expressão plástica, expressão corporal e expressão musical – e educação física. 

Em agosto de 1996, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná 

aprovou a deliberação nº 004/96 e a indicação nº 001/96, que fixava o curso de 

formação de professores para a Educação Infantil na modalidade de Estudos Adicionais 

em nível de 2° grau. Na sugestão de ementas desta deliberação, destaca-se a 

metodologia do ensino da arte na Educação Infantil, na qual aparece a concepção de arte 

em uma abordagem sócio-histórica e a construção do conhecimento estético da criança 

por meio da música, da dança, das artes plásticas e cênicas – e a musicalização na 

Educação Infantil pelo Conselho Estadual de Educação: 

 

[...] musicalização como prática educativa na escola infantil. A expressão 

artística da criança por meio de sons. O fenômeno sonoro. Percepção e a 

sensibilização do som produzido e reelaborado pela natureza e pelo homem. 

As qualidades sonoras: intensidade e densidade. A linguagem dos 

instrumentos sonoros. Músicas folclóricas e populares. A 

interdisciplinaridade na educação musical. (PARANÁ, 1996, p.9). 

 

 

Nessa citação, percebe-se que a educação musical enfatiza as qualidades 

sonoras, uma vez que a dimensão expressiva da música, seu aspecto alegre, triste, leve, 

ou denso e sua forma, não são mencionados. Assim, a concepção da música como uma 

forma de conhecimento perde espaço para a exploração dos sons, desvinculada de seu 

potencial de compreensão e de entendimento do mundo. A arte e a música se constituem 

em uma forma de conhecimento aconceitual e, sendo assim, aproximam-se muito mais 

da maneira pela qual as crianças se relacionam com o mundo e lhe atribuem sentido. A 

música como uma forma de conhecimento se constitui em uma narrativa, cujo 

desenrolar depende da conjunção de seus elementos.  

O indicativo n°1/96 do Conselho Estadual de Educação menciona apenas as 

músicas de característica popular e folclórica como referenciais para a educação infantil, 

sem oportunizar o contato com a música erudita.  

Na opinião de Furlanetto (2006), a indicação nº 002/93 do documento é vaga no 

que se refere à orientação musical, que se situa em meio a um sentido do cuidado e da 

educação infantil com práticas que enfatizam seus direitos e deveres, como parte 

integrante do exercício da cidadania. Dessa forma a especificidade do ensino de música 

é diluída em função de outros propósitos. 
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[...] o exercício da cidadania começa cedo – direitos e deveres - função 

eminentemente educativa, à qual se integravam ações de cuidado com 

alimentação e saúde, sendo o conhecimento trabalhado através da oralidade, 

do desenho, do lúdico, da brincadeira, da expressão gráfica, corporal e 

gestual, musical e literatura. (FURLANETTO, 2006, p. 90). 

 

 

Na primeira gestão do Governo Lerner (1995-1998), o documento mais 

divulgado foi: PARANÁ SEED Plano de Ação da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (1995-1998). A avaliação imprimiu um caráter competitivo do processo 

classificatório das escolas em “melhores” e “piores”, através do ranking (PARANÁ, 

1996). Adotaram-se para a educação terminologias importadas de teorias modernas de 

administração como Qualidade Total, que influenciaram na concepção de escola de 

excelência. 

 

O discurso da igualdade e da democratização é substituído pelo da qualidade 

e da produtividade. As ações voltaram-se, tendencialmente, à transferência do 

provimento de condições para as próprias escolas e para a divulgação de uma 

concepção empresarial de gestão, que resultam no aumento da precarização 

do ensino público no estado. (TAVARES, S/D, p. 4559).  

 

 

Outros mecanismos associados às formas de gestão compartilhada da escola são 

criados, tais como: projeto Vale Saber, Correção de Fluxo, diversos projetos de Cursos 

de Férias, entre outros. Há investimento em cursos e seminários de capacitação que 

servem para justificar a política educacional em fase de implantação, ao invés da 

capacitação propriamente dita. Essa, por sua vez, é utilizada para “valorização” do 

profissional da educação, oferecendo-lhes oportunidades de assistir a uma peça de teatro 

com artistas da Rede Globo de televisão, ouvir música clássica, fazer exercícios de 

filosofia oriental, entre outros. Como menciona o documento das DCEs: 

 

[...] nesses eventos, que ocorreram entre fim de 1995 e 2002, eram constantes 

as atividades artísticas desprovidas de conteúdo, sendo aplicadas, na maioria 

das vezes, como momentos terapêuticos, de descontração e de alienação, 

distantes da realidade escolar. Além deste caráter motivacional e de 

sensibilização que marcou a capacitação de professores naquele período, 

outra característica é a de professores da academia ministrando cursos para os 

professores da educação básica, em situações idealizadas, com reflexos 

pouco palpáveis no cotidiano da escola. (PARANÁ, 2009b, p. 45). 

 

 

No contexto nacional, com o objetivo de ajustar as políticas educacionais e as 

reformas do Estado brasileiro, impelidas pelas políticas neoliberais, foi promulgada a 
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LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) nº 9394/96 e no que se refere à 

arte, promoveu-se uma mudança na sua denominação conforme o Art. 26, § 2: “O 

ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” 

(BRASIL, 1996). Essa formulação satisfez a reivindicação para identificar a área por 

Arte, não mais por Educação Artística, ficando ao lado das demais disciplinas da Base 

Nacional Comum. A ambiguidade nos seus termos continua presente, permitindo 

diversas interpretações, como se percebe na leitura do texto legal: 

 

Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. [...] § 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis 

da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. (BRASIL, 1996). 

 

 

As ambiguidades e a falta de clareza da legislação, não raro para justificar uma 

omissão generalizada, deveram-se à amplitude do território nacional e a diversidade 

cultural. Conforme Stori (2010, p. 59), o texto “não obriga a inclusão da Arte como 

disciplina, área do conhecimento que é garantida legalmente, somente nas diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental” (BRASIL, 1998d). De forma 

contraditória, no mesmo documento, apresenta-a como disciplina potencial na área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 1998e). Stori (2010) conclui que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais acabarão por ser o “texto oficial que incluirá as artes visuais, a música, o 

teatro e a dança, dentro do contexto apresentado” (STORI, 2010, p. 59). 

A trajetória efêmera da música e os seus reflexos na educação paranaense são 

expressas nessa reflexão de Subtil (2011, p. 250): 

 

A partir dos anos 70, arte como atividade, tecnicismo e ênfase na criatividade 

como fator de autodesenvolvimento e formação para o trabalho. Na 

contramão dessas tendências, na década de 80, o Currículo Básico do Paraná 

assume a arte como processo de humanização e ensino de arte como 

socialização do conhecimento e da prática criativa, o que não é objetivado de 

forma significativa nas práticas escolares. Na década de 90, sob os 

imperativos do neoliberalismo e da globalização, destaca-se nos PCNs a arte 

como expressão individual sob os aportes metodológicos da abordagem 

triangular. 
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Apesar das polêmicas e incertezas geradas pela Lei 9394/96, Figueiredo (2000), 

ressalta que, a partir de 1996, muitos sistemas educacionais, em várias regiões do país, 

no exercício de sua autonomia, inseriram a música em seus currículos, integrando-a na 

formação escolar. Ele destaca o caso de Florianópolis, em Santa Catarina, onde 

professores especialistas em música e demais áreas artísticas atuam na rede municipal 

de ensino, desde 1998. (FIGUEIREDO, 2000). 

As décadas de 80 e 90 se destacam pela organização dos profissionais da 

música. A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM) 

foi criada em 1987, possibilitando um avanço nas pesquisas e nos debates, 

especialmente sobre a temática da polivalência, e outras adequações que envolvem o 

ensino da música no Brasil. A Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), 

criada em 1991, fez coro às reivindicações sobre ações palpáveis ao ensino da música 

na escola. 

Na década de 90, amplia-se o movimento iniciado nas décadas anteriores a favor 

da definição da Arte como um campo de conhecimento com estatuto epistemológico 

equivalente ao das outras áreas de conhecimento do currículo escolar.  A partir daí e sob 

a predominância de temas como globalização, sociedade do conhecimento, educação 

para as tecnologias e multiculturalismo desencadeiam-se iniciativas em todos os setores 

da educação, visando um processo de reforma das estruturas da política educacional do 

país, com visível adequação aos reclames do mercado nessa nova fase do capitalismo. 

Os PCNs configuram-se como uma tradução destes fundamentos ideológicos, 

como afirma Subtil: 

 

[...] atenderam aos ditames dos organismos internacionais para os países em 

desenvolvimento e elucidaram a necessidade do Estado de, naquele 

momento, elaborar parâmetros que orientassem as ações educativas, visando 

especialmente a avaliação externa da escola, tal como propunham as 

instituições econômicas - Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. 

(SUBTIL, 2011, p. 249). 

 

 

Os PCNs – Arte (BRASIL, 1998) acrescentaram a dança às demais linguagens 

artísticas tradicionais: música, teatro e artes visuais (termo usado devido à abrangência 

das artes plásticas na contemporaneidade), apresentando uma organização que 

contempla, em linhas gerais, fundamentos teóricos e históricos, arte como 

conhecimento, objetivos, conteúdos e avaliação para cada modalidade artística do 
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Ensino Fundamental. As diretrizes gerais voltadas para a prática pedagógica seguem os 

parâmetros das artes visuais e os seus três eixos norteadores, derivados da metodologia 

triangular, que compreendem a produção, a apreciação e a contextualização; as quais 

servem de base para as demais linguagens artísticas indistintamente, sem considerar as 

especificidades de seus conteúdos e necessidade de metodologias específicas.   

  

Quanto a esta, os vários Parâmetros revelam uma concepção de música 

bastante aberta, que abarca a diversidade de manifestações, em todos os 

campos de produção (erudito, popular, da mídia), apontando para a 

integração da vivência musical do aluno no processo pedagógico, que tem 

como objetivo último ampliá-la – em alcance e qualidade. (PENNA, 2012, 

p.137). 

 

 

 Penna (2012, p. 138) destaca o caráter “ambicioso pela abrangência e 

profundidade” dos conteúdos exigidos. No entanto, reconhece a grande flexibilidade dos 

mesmos. A falta de clareza na exposição dos conteúdos de cada área, segundo Subtil 

(2011, p. 250), “transfere ao professor a tarefa de seleção e sequência de conteúdo e 

metodologia”, contrariando a própria afirmação “da especificidade da arte e dos 

conhecimentos historicamente construídos pela área”, tema de tantos debates. Esse zelo 

extremo na práxis do professor é reiterado por Adorno (2010), visto que, para ele um 

conteúdo de qualidade deve ser planejado cuidadosamente, pois ao contrário estaria 

fadado a ser socializado como semiformação. 

Roberto Requião, como governador do Paraná de 2003 a 2010 (duas gestões 

consecutivas) assume uma posição contrária à política neoliberal em um contexto de 

retomada da gestão dos setores terceirizados. No mesmo ano de sua posse, inicia-se a 

elaboração das Diretrizes Curriculares Estaduais com objetivo de contrapor-se aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. O processo de discussão com os professores da 

Educação Básica do Estado, Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Instituições de 

Ensino Superior (IES) foi “pautado na retomada de uma prática reflexiva para a 

construção coletiva de diretrizes curriculares estaduais. Tal processo tomou o professor 

como sujeito epistêmico, que pesquisa sua disciplina, reflete sua prática e registra sua 

práxis” (PARANÁ, 2006a, p. 46). No mesmo ano (2003) foram abertos concursos 

públicos para professores, aumentando, ao menos um pouco, o escasso número de 

professores concursados, principalmente na área de artes. 

A gestão (2003-2010) priorizou ações democráticas, dando oportunidade não 

apenas de participação, mas de colaboração efetiva de todos os profissionais na 
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organização da educação paranaense, tanto no Projeto Político Pedagógico e Regimento 

escolar, quanto na reformulação das DCEs. Equipes das diferentes modalidades de 

ensino elaboravam documentos e organizavam com uma estratégia. 

 

Envio de textos pela equipe da SEED aos grupos de trabalho (formados por 

seis professores e um coordenador) de cada Núcleo Regional de Educação 

(NRE) os quais deveriam discutir e devolver o resultado da discussão por 

escrito à SEED que elaboraria então a diretriz. 44 Professores de Instituições 

de Ensino Superior deram suas contribuições sobre os textos elaborados, 

tendo a Secretaria de Educação (SEED-PR) como mediadora. Durante esse 

processo, a equipe da SEED contou com a consultoria de oito professores de 

instituições de ensino superior que opinavam sobre os textos escritos. Assim, 

cabia à equipe da SEED conjugar as orientações enviadas por consultores e 

professores dos grupos de trabalho. (STORI, 2011, p. 74). 

 

 

O Livro Didático Público (LDP) surgiu de um processo de formação continuada 

elaborada pelos próprios professores. No caso do Paraná, ele se configura como um 

projeto diferenciado, resultado de um compêndio de artigos denominado “Folhas”.  Este 

se caracterizou pela interdisciplinaridade e pela produção colaborativa de profissionais 

da educação com textos pedagógicos, que constituiria material didático para os alunos e 

apoio ao trabalho docente. 

 

Portanto, encontram-se nos livros questões interdisciplinares referentes às 

outras disciplinas, como por exemplo, química, matemática, etc. No entanto, 

entre as especificidades da arte, ou seja, música, dança, teatro e artes visuais, 

há pouca interdisciplinaridade. (SUBTIL, 2012, p. 147). 

 

 

Outras discussões políticas para a área de artes tomaram forma como, por 

exemplo, o Parecer CNE/CEB nº 22/2005, aprovado em 04 de outubro de 2005, com a 

solicitação de retificação do termo que designa a área de conhecimento “Educação 

Artística” pela designação: “Arte, com base na formação específica plena em uma das 

linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro”. 

A Instrução Secretarial nº 015/2006 estabelece o mínimo de duas e o máximo de 

quatro aulas semanais/ano para todas as disciplinas do Ensino Médio, resultando, assim, 

no aumento do número de aulas de Arte (PARANÁ, 2006b, p. 46). A Instrução 

Normativa nº 12/2006 - SUED/SEED – altera a nomenclatura das disciplinas de Língua 

Estrangeira e Educação Artística nas Matrizes Curriculares.  

Finalmente, em julho de 2008, é apresentado, na semana pedagógica, o quadro 

de conteúdos básicos para o ensino fundamental II e ensino médio, sistematizado pelo 
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Departamento de Educação Básica (DEB). Assim como as DCE’s e os conteúdos que, 

posteriormente, fariam parte dela. 

 

Tal documento é o resultado das discussões realizadas nos eventos de 

formação continuada realizadas a partir de maio de 2007, [...] os quais 

ficaram conhecidos como “DEB Itinerante”. Apresenta-se, também, após a 

análise dos pareceristas, uma versão preliminar das DCE’s com o 

posicionamento teórico assumido das diretrizes para o ensino médio para 

fundamentar também o ensino fundamental II. (STORI, 2011, p. 84). 

 

 

Os conteúdos estão vinculados a questões sociais, políticas, históricas e 

culturais. Abarcam conteúdos científicos e denota-se uma busca na superação da 

educação fragmentada voltada, principalmente, ao mercado de trabalho. O processo de 

construção coletiva das Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) destacou-se como 

uma importante ação realizada pela Secretaria de Estado da Educação em prol da 

educação paranaense, mas deixa transparecer, na prática, um nítido afastamento da 

pedagogia histórico-crítica. 

 

A escolha por políticas públicas de educação fundamentadas no ecletismo 

teórico não há de fato interesse pela adoção de uma concepção teórica, nem 

mesmo pela implantação da pedagogia histórico-crítica como base para a 

elaboração da DCE. Percebe-se o afastamento da pedagogia histórico-crítica 

nas consecutivas gestões políticas do Paraná, ou ainda, a ruptura com o 

trabalho iniciado em 1983. (BACZINSK et al., 2012, p. 12). 

 

 

Quanto às Diretrizes Curriculares de Arte (DCA) para a Educação Básica do 

Estado do Paraná, segundo Araujo (2008, p. 21), “ao contrário dos PCN’s, foram 

construídas em conjunto com os professores, pedagogos, equipes pedagógicas dos 

Núcleos Regionais de Educação e equipes pedagógicas da Secretaria de Estado da 

Educação”. Durante três anos foram realizados diversos simpósios, seminários, 

encontros descentralizados e intensos debates que favoreceram a participação dos 

educadores paranaenses. Ainda segundo Araujo (2008, p. 21), “serviram de indicativos 

o Currículo Básico (PARANÁ, 1990), a Proposta de Reestruturação do 2º Grau de 1988 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998)”. 

As diretrizes são constituídas tendo por base uma abordagem histórica da 

disciplina. Os fundamentos teórico-metodológicos baseiam-se nas teorias críticas de 

Arte – arte como ideologia, arte como trabalho criador e arte como forma de 

conhecimento – fundamentado no conhecimento estético e no conhecimento da 
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produção artística. A disciplina de artes é estruturada pelos conteúdos de cada área que 

a compõe: artes visuais, música, teatro e dança. O encaminhamento metodológico é 

organizado contemplando a teorização, percepção, apropriação e o trabalho artístico, 

além de sugestões metodológicas de cada uma das áreas finalizando com a avaliação e 

as referências bibliográficas. 

 

Percebe-se, portanto, a grande diferença da maneira como foram produzidos 

os dois documentos, e como já foi dito, os PCNs não garantiram a presença 

da música na escola, pois sua proposta está fora da realidade de muitos 

estados e municípios. Já a proposta pedagógica das DCA do Paraná, 

produzidas juntamente com os professores de todas as regiões do estado, 

condiz com a realidade e necessidades de nossas escolas de Ensino 

Fundamental. Inclusive a área de música sofreu várias alterações quanto aos 

conteúdos no decorrer do processo de construção, por reivindicação 

principalmente, dos professores não-especialistas que são predominantes na 

rede estadual. Portanto, as DCA do Paraná já preveem que a maioria dos 

professores que ministrará essas aulas de música, será os não-especialistas. 

Então, os conteúdos e encaminhamento metodológicos estão adequados à 

realidade desses professores. (ARAUJO, 2008, p. 22). 

 

 

A referida autora, na comparação dos dois documentos, supervaloriza as 

Diretrizes Curriculares de Artes e demonstra certa resistência aos PCN’s pela razão de 

que este não garantiu a presença da música na escola. Em relação àquelas, elas 

classificam como resultado de muitas reivindicações, e que por isso, garantem a 

presença da música nas salas de aula, pelo simples fato de um leigo ser capaz de 

ministrá-la. Minimiza-se, desta forma, o problema relativo a quem ocupa o cargo da 

disciplina. Para Araujo (2008, p. 22), as disparidades entre os documentos evidenciem-

se nas sugestões de atividades que parecem ser mais adequadas aos grandes centros 

urbanos, mas incompatíveis à realidade interiorana, a razoabilidade do pensamento é 

duvidosa. Ela salienta este trecho de sugestão do trabalho com música: 

 

[...] improvisação, composição e interpretação com instrumentos musicais, 

tais como flauta, percussão, etc., e/ ou vozes (observando tessitura e questão 

de muda vocal) fazendo uso de técnicas instrumental e vocal básicas 

participando de conjuntos instrumentais e/ou vocais [...]. (BRASIL, 1998, 

p.83). 

 

 

Na opinião de Araujo (2008, p. 23):  

 

Somente um professor especialista poderia dar conta desses conteúdos, 

portanto os PCNs não levam em conta que o número de professores 

especialistas em música no Brasil é muito inferior à demanda existente, e 



 
 

78 
 

quando o professor não-especialista se depara com esses conteúdos fica 

frustrado em não poder aplicar todos de forma consistente. 

 

 

Apesar de esta preocupação ser válida, o conteúdo supracitado do PCN não 

requer algo tão fora de realidade, ao contrário, são atividades próprias do campo da 

música. Além do mais, não será diferente para um professor leigo que se disponha a 

trabalhar significativamente com as sugestões de encaminhamentos metodológicos e os 

conteúdos dispostos nas DCE’s. Ambos, textualmente, trazem conteúdos específicos 

musicais e a dificuldade de um leigo consciente será igual. Diante disto as DCEs se 

adiantam e o próprio texto procura amenizar essa situação: 

 

Devido ao fato dessa disciplina ser composta por quatro áreas (artes visuais, 

música, teatro e dança), o professor fará o planejamento e o desenvolvimento 

de seu trabalho, tendo como referência a sua formação. A partir de sua 

formação e de pesquisas, estudos, capacitação e experiências artísticas, será 

possível a abordagem de conteúdos das outras áreas artísticas. (PARANÁ, 

2009b, p. 88). 

 

 

Stori (2011) contesta esta proposição que mais parece uma tentativa de colocar 

“panos quentes”, ressaltando a contradição do documento: 

 

Esse parágrafo, em nosso entendimento, além de confundir o professor que 

inicialmente lê que não pode suprimir ou reduzir nenhum conhecimento, e 

depois lê que deve planejar de acordo com sua formação e aos poucos atingir 

a totalidade dos conhecimentos, demonstra também uma falta de coerência 

interna, pois durante o texto não há nenhum esclarecimento a esse respeito. 

(STORI, 2011, p. 110). 

 

 

Novamente, recai sobre o professor a responsabilidade de relacionar os 

conteúdos não condizentes com sua formação, pois a grande maioria tem sua formação 

em artes visuais. E um docente não especialista. 

 

[...] sente muita dificuldade em desenvolver um trabalho mais aprofundado 

nessa área, pois, não teve a formação necessária e nem básica para poder 

conduzir o ensino da música na escola de forma relevante. Esses são os 

reflexos da formação oferecida na década de 1970 para atender a Lei 

5.692/71, e que perdura ainda, em muitas escolas paranaenses.  (ARAÚJO, 

2008, p.17). 

 

 

Os conteúdos estruturantes do ensino de música, desde o quinto ano até o ensino 

médio, dividem-se em três momentos:  
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a) “elementos formais”: em todos os anos devem ser trabalhados a altura, 

intensidade, duração, timbre e densidade; 
b) “composição”: ritmo, melodia, harmonia, escalas diatônica, pentatônica e 

cromática, improvisação, gênero folclórico, indígena, popular e étnico, 

técnica vocal, instrumental e mista, escala modal, tonal efusão de ambas, 

gênero erudito, clássico, pop, técnica eletrônica, informática e mista; 
c) “movimentos e períodos”: greco-romana, oriental, ocidental, africana, 

música popular e étnica (oriental e ocidental), indústria cultural, minimalista, 

eletrônica, rap, rock, tecno, música engajada, música popular brasileira, 

música contemporânea, música paranaense, música de vanguarda e latino-

americana. (PARANÁ, 2008, p. 49).  

 

 

Um emaranhado de conteúdos é apresentado, sem nenhuma referência ou 

esclarecimento sobre sua abordagem e a maneira ideal de contextualização desses 

movimentos. As Diretrizes Paranaenses para o Ensino de Arte, apesar de mencionarem 

a indústria cultural como parte dos conteúdos estruturantes não especifica seu conceito e 

não oferecem orientações que subsidiem o desenvolvimento do senso crítico dos alunos 

sobre esse assunto. Araujo (2008) ressalta que o professor pode sentir-se frustrado na 

tentativa de dar conta de um conteúdo tão abrangente e fora da sua alçada, e 

comprometer sua capacitação ao arriscar-se sozinho em pesquisas sobre assuntos tão 

sérios. O professor depara-se com essa colcha de retalhos e entre tantos encargos, 

conforme Stori (2011), ele pode presumir da desimportância de alguns conteúdos e 

suprimi-los com o aval da estreiteza de sua carga horária semanal.  

A listagem de conteúdos musicais abarca uma vasta gama do conhecimento 

musical, as dificuldades para sua prática agravam-se pela descontinuidade do processo, 

falta de estrutura, carga horária insuficiente e pela rotatividade dos profissionais, 

gerando repetições desnecessárias e exaustivas nos conteúdos dos níveis iniciais e um 

aligeiramento dos demais conteúdos, isso quando abordados. Para Stori: 

 

Há necessidade de ações gestoras tanto no âmbito da escola, quanto do NRE, 

no sentido de acompanhar o planejamento dos professores para garantir 

continuidade na aproximação dos alunos com os conhecimentos musicais, 

mas reconhecemos que essas ações demandam de recursos humanos e da 

vontade do gestor em se envolver com a área. (STORI, 2011, p. 116) 

 
 

Para citar um exemplo, o elemento “densidade”, situado entre os formadores do 

som, refere-se ao resultado sonoro, portanto, sujeito à intencionalidade do compositor, 

por esta razão, deveria ser considerado um elemento de composição, como a própria 

DCE afirma: “Na música, a densidade acontece quando vários instrumentos ou vozes 
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são executados simultaneamente, como em uma banda, coral, orquestra e outras 

formas.” (PARANÁ, 2009b, p. 75). 

A mesma inquietação é partilhada por Stori (2011, p. 117): 

 

Entendemos que a densidade, ou massa sonora, é uma escolha do compositor 

ou do arranjador de uma música e não uma característica inerente a um som. 

Tem-se que ter o cuidado de não confundir densidade com intensidade: uma 

massa sonora densa (várias fontes sonoras) pode executar sons fortes ou 

fracos, da mesma forma, uma massa sonora menos densa, rarefeita, pode 

também executar sons fortes e fracos. É o compositor (ou arranjador) quem 

estabelece a massa sonora da música. Logo, por não ser elemento formador 

do som, entendemos que não deva ser inserida como elemento formal. 

(STORI, 2011, p. 117). 

 

 

As reflexões sobre as diretrizes para o ensino da música em detalhes 

demonstram o interesse e preocupação de professores e pesquisadores em relação à 

qualidade de seu ensino. O intuito não foi e não será o de formar músicos, mas ampliar 

seu conhecimento musical historicamente construído, “desenvolver os meios de 

percepção individual e instrumentalizar, assim, o aluno para que faça uma leitura do 

concreto real iniciando pela crítica musical” (STORI, 2011, p. 119). Esse quadro 

diversificado da música não é particularidade do Paraná, mas contribui também para 

que em termos de Brasil seja repensado como um todo. 

Enquanto no Paraná se implantam as DCE’s, no âmbito federal é promulgada a 

Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, cujo processo de elaboração e seus 

desdobramentos se discorre a seguir. 

 

2.1.1 O ensino de música no Brasil e no Paraná no contexto da Lei nº 11.769/2008 

A Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, altera a Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a 

obrigatoriedade do ensino da música na educação básica explicitada no parágrafo do 

artigo 26: “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.” 

A formação de um grupo de trabalho e as ações políticas em debates e 

discussões de projetos por meio da atuação incansável do GAP (Grupo de Articulação 

Parlamentar Pró-Música) e da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical) 

culminaram com a aprovação da Lei 11.769-2008. Muitas questões importantes foram 

deixadas de lado para garantir sua aprovação, o que não evitou o veto e alterações 
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importantes que se sucederam modificando seu texto. Por outro lado, por meio de um 

simples acréscimo à lei anterior a música conquistou de forma inequívoca sua presença 

na escola, pelo menos em termos legais. Ampliou a possibilidade de debate em torno do 

seu ensino que lhe permite encontrar fôlego pedagógico para estabelecer-se como 

conteúdo. 

O processo de elaboração e aprovação da Lei nº 11.796/2008 foi resultado do 

Grupo de Trabalho (GT), constituído por músicos atuantes na mídia e educadores 

musicais, sob a coordenação de Felipe Radicetti, iniciando-se no ano de 2006. Os 

trabalhos desse grupo, ora denominado GAP (Grupo de Articulação Parlamentar Pró-

Música), juntamente com a associação convidada ABEM (Associação Brasileira de 

Educação Musical), que havia sido chamada para dar suas contribuições nas reuniões, 

debates e encaminhamentos (FIGUEIREDO, 2010), aproveitaram da sua legitimidade 

ante aos senadores para colocar em pauta o assunto. Inclusive a ABEM sendo um grupo 

heterogêneo, composto por pessoas de diferentes cargos e funções, que atuam em 

diferentes ambientes, mantiveram-se unidos com um só foco, para alcançar uma 

finalidade comum: a aprovação da lei neste processo. Tal fato teve caráter decisivo 

(SOBREIRA, 2012). Além desses grupos citados, Sobreira destaca a parceria de outros 

setores como o econômico, somados aos órgãos públicos, a sociedade civil, as empresas 

privadas e os fabricantes de instrumentos musicais. A representatividade do setor 

econômico, para Sobreira (2012), não significou uma busca por lucratividade, haja vista 

que, fins comerciais diferem dos educativos, mas acima de tudo significou que, “ao 

menos em um dado momento, houve um descarte das diferenças para se atingir a um 

objetivo maior” (SOBREIRA, 2012, p. 30). A autora constatou, com certa preocupação, 

a ausência dos representantes das escolas públicas. 

  

A primeira decisão do GT foi o estabelecimento de uma pauta única de 

discussões para ser levada ao Congresso Nacional. O grupo tinha total 

consciência de que vários fatores deveriam ser tratados, mas a opção pela 

pauta única foi decisão fundamental para a concentração de esforços em uma 

direção clara: aprimoramento da legislação vigente para a educação musical. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 3). 

 

 

O GT desenvolveu diversas ações pró-música. Dentre elas podemos citar: 

campanha nacional pela educação musical escolar, audiência pública no Senado, 

encontros com parlamentares, Ministro da Educação e assessores do MEC e do MINC 
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(Ministério da Cultura). A inclusão clara e objetiva do ensino de música se constituiu no 

objetivo do GT, que mobilizou entidades, músicos e educadores musicais. 

 

Considerando que o próprio texto da LDB em seu artigo 26 apresenta 

ambiguidades e permite diversas interpretações, um grande movimento 

nacional foi deflagrado com o objetivo de propor a revisão da legislação 

vigente para incluir a música, de maneira clara, nos termos da lei. [...] Em 

dois anos de trabalhos junto ao Congresso Nacional, Ministério da Educação 

e entidades, e indivíduos ligados à música e à educação musical, obtiveram a 

aprovação da Lei nº 11.769 em agosto de 2008, que trata da obrigatoriedade 

da música na educação básica brasileira como conteúdo obrigatório.  

(FIGUEIREDO, 2010, s/p). 

 

 

O posicionamento e a legitimidade da atuação da ABEM, foi fundamental para o 

processo de disciplinarização da música e na definição dos rumos do ensino de Música 

na Educação Básica (SOBREIRA, 2012). 

A Lei Federal nº 11.769 de 18 de agosto de 2008 insere a música como 

componente curricular nas escolas e indica que o “conteúdo deverá ser não exclusivo, 

mas obrigatório na área de Artes na educação básica” (BRASIL, 2008). Assim, 

delibera-se que as escolas devem estar gradativamente, preparando-se para sua 

implantação a partir de 2011. Ainda agora, depois do prazo legal estipulado por lei ter 

expirado, dúvidas e perguntas das mais procedentes e tantas outras questões emergem 

nesse cenário exigindo respostas. 

Em 2010, é aprovada a Lei 12.287/2010, que substitui o Art. 26, da Lei 9394/96. 

Seu conteúdo destaca no parágrafo 20, que a arte deve se constituir em um componente 

curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, tendo como ênfase as 

expressões regionais: 

 

§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. (BRASIL, 2010). 

 

 

A análise do referido parágrafo expressa a opção pela cultura popular, na forma 

de suas manifestações regionais, o que também é válido para o ensino de música uma 

vez que ela se constitui enquanto componente curricular do ensino de arte. Essa 

orientação nacional que faz opção pela cultura regional expressa um posicionamento 

contraditório com o papel da escola no sentido de difundir a cultura universal e mais 
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ampla, o que não implica no desmerecimento da cultura local. A Lei não afirma sua 

preocupação com o deslocamento do indivíduo do lugar no qual ele se situa, porque 

entende que esse movimento pode ameaçar o fortalecimento e a valorização das culturas 

regionais. No entanto, esse processo não se opõe ao conhecimento de outras culturas, 

pois elas ajudam a identificar as especificidades de cada uma e para o ensino de música 

esse contato com diferentes ritmos, melodias e processos de elaboração musical se 

constituem no material que alimenta o desenvolvimento das aulas e que permite 

discernir os aspectos constitutivos da música. O ensino de música ao se estender por 

diferentes séries pode comportar uma visão mais ampla das possibilidades musicais, 

pois se entende que o principal objetivo do ensino de música nessa etapa da vida deveria 

se voltar para a formação do ouvinte consciente. A análise do Parecer 12/2013 permite a 

busca de elementos que possam indicar essa intencionalidade. 

 O Parecer 12/2013 emitido pelo Conselho Nacional e pela Câmara de Educação 

Básica, aprovado em 04 de dezembro do mesmo ano, oferece alguns esclarecimentos 

quanto ao ensino da música, compreendendo-a como parte de um projeto educativo e 

como um direito de todas as pessoas. Ressalta a possibilidade de integrar diferentes 

atores na escola, tais como musicistas, sábios e mestres tradicionais, técnicos, 

pedagogos e licenciados em Música. Para tanto, afirma a necessidade de que o ensino de 

música esteja integrado ao projeto político-pedagógico das escolas. 

O referido Parecer menciona que a música nas escolas é tratada na forma de uma 

abordagem funcional e utilitarista e que em muitos casos ela se restringe à realização de 

atividades pontuais, projetos complementares ou extracurriculares, como ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento de outras disciplinas e como forma de marcar as rotinas 

pedagógicas (hora do conto, hora do lanche, higiene, etc). Menciona a necessidade de 

formação inicial e continuada de professores – na própria escola, segundo o Parecer – 

visando à qualificação pedagógica para o ensino de música. Além dessa necessidade, o 

Parecer destaca a previsão e criação de tempos e espaços adequados ao ensino de 

música na escola, a adequação dos projetos arquitetônicos de 

construção/ampliação/reforma dos prédios escolares, além da dotação de equipamentos 

musicais diversos, em qualidade e quantidade suficientes para o atendimento condigno 

dos estudantes.  

O Parecer destaca que a presença da Música no currículo escolar favorece o 

funcionamento das capacidades cognitivas, uma vez que ela: 
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 educa a atenção;  

 promove a interação social; 

 forma circuitos no cérebro que são base para outras atividades humanas; 

 forma conexões que são relacionadas à sintaxe da escrita e da matemática, 

 cria representações mentais no cérebro e, eventualmente, cria memórias 

destas representações mentais que podem ser acionadas em aprendizagens 

várias, inclusive da leitura; 

 desenvolve o pensamento geométrico e a aprendizagem de sequências 

lógicas. (BRASIL, 2013, p. 7). 

 

 

A ênfase no ensino de música, conforme se depreende da leitura do parecer, 

ampara-se em uma visão neurocientífica, voltada para o potencial interdisciplinar da 

música, deixando de lado os aspectos sensíveis que lhes são característicos, o 

desenvolvimento criativo e da capacidade de diferenciação e de autonomia, que são 

inerentes à sua constituição. O fragmento seguinte reforça essa análise: 

 

[...] o acesso ao estudo formal de Música atua de forma decisiva no processo 

de formação humana, afetando os processos de aprendizagem, inclusive os 

escolares. Assim, o estudo de Música é instrumental para modificar o 

funcionamento do cérebro em dimensões ligadas às aprendizagens dos 

conhecimentos formais e de outros fazeres do ser humano. A música 

mobiliza inúmeras áreas do cérebro, integrando-as de forma única em relação 

a outras atividades humanas. (BRASIL, 2013, p. 6). 

 
 

Além de desconsiderar os aspectos sensíveis e específicos do campo artístico, o 

referido fragmento demonstra que, a exaltação da capacidade da música para ativar 

diferentes áreas cerebrais, desconsidera o pressuposto que está acima de todos os 

benefícios que ela pode trazer para o desenvolvimento do indivíduo. Esse pressuposto 

se refere aos aspectos sociopolíticos e culturais, que integram a compreensão do acesso 

ao conhecimento musical como um direito. Em determinados momentos, o Parecer 

12/2013 (p. 5-7) se refere ao ensino de música como um direito, entendendo-o como um 

componente da cidadania, porém o faz orientado por uma perspectiva liberal que 

prevalece uma visão instrumentalista na qual a música é vista como uma atividade meio 

e não como uma atividade fim. O Parecer aborda a educação musical de uma 

perspectiva neutra, na medida em que não reforça a necessidade de formar o ouvinte 

consciente, apto à audição crítica e capaz de discernir entre os produtos culturais 

voltados para o consumo, nos moldes da indústria sonora, e aqueles que escapam do 

gosto massificado por serem mais exigentes quanto às qualidades do ouvinte. A 

interpretação do Parecer leva à conclusão de que ele não concebe a música como uma 
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forma de conhecimento na qual ocorre a ampliação da leitura do mundo e a 

compreensão crítica dele. A grande virtude da música, segundo o Parecer, consiste na 

possibilidade de aprimorar o potencial cognitivo, o que não se iguala a concebê-la como 

uma forma de conhecimento. A ênfase no processo cognitivo indica que a legislação 

entende a música como um elemento que subsidia o desenvolvimento do desempenho 

científico e escolar dos indivíduos, o que demonstra nas entrelinhas a pouca importância 

que se concede ao saber sensível, pois a razão se sobrepõe à sensibilidade. 

 

[...] o estudo de Música impacta a aprendizagem de outras áreas do 

conhecimento, além de formar comportamentos de atenção que impulsionam 

e melhoram a cognição. Assim, a educação musical atua diretamente no 

cérebro, promovendo a atenção executiva, necessária para formar memórias 

de qualquer área do conhecimento formal e de suas metodologias. A prática 

musical também contribui para a interação social e formação de identidade 

cultural, fortalecendo os vínculos entre os membros de uma comunidade. 

Além disso, a música pode ter também um papel central no tratamento de 

doenças, melhorando o estado físico do organismo e facilitando a cura em 

muitos casos. (BRASIL. 2013, p. 6).  

 

 

Para o referido Parecer, a música é “importante fator de identidade pessoal e 

expressão da cultura, que abrange a diversidade de experiências e historicidade de um 

povo, constituindo-se, dessa forma, em componente de cidadania”. (BRASIL, 2013, p. 

7). A análise pressupõe que a constituição da identidade pessoal se vincula à história 

pessoal e à cultura do grupo ao qual pertence. Esse fato suscita indagações quanto ao 

espaço que a escola deve ceder às outras culturas e, em especial à erudita; também 

sugere a exaltação de aspectos nacionalistas. 

O Parecer (BRASIL, 2013) reconhece a autonomia pedagógica da escola e sua 

realidade socioeducativa e cultural no qual ela se insere. Esclarece que as atividades do 

ensino de música podem ser realizadas por meio da formação de grupos vocais e 

instrumentais, do ensino de diferentes cantos, ritmos, das noções básicas de música, dos 

cantos cívicos nacionais e dos sons de instrumentos de orquestra, das danças e sons de 

instrumentos regionais e folclóricos, visando valorizar e promover a diversidade cultural 

brasileira. Dessa forma “pretende-se promover vivências musicais variadas, articulando-

as às experiências musicais cotidianas dos estudantes, próprias das suas culturas e 

também produções musicais de outras realidades” (BRASIL, 2013, p. 6).  

As vivências musicais variadas e o respeito às diversidades culturais são de 

fundamental importância, mas elas não podem ser colocadas acima de qualquer 
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suspeita, pois só fazem sentido na medida em que desenvolvem a percepção dos 

elementos que compõem a música, habilitando o indivíduo à audição crítica e à 

diferenciação dos ritmos, melodias e harmonias. O desenvolvimento dessa capacidade 

até perpassa a legislação, porém ela não menciona seu vínculo com a necessidade do 

indivíduo identificar a especificidade e autenticidade de cada música a fim de fazer uma 

leitura crítica, na qual se pressupõe a aptidão para relacionar a pobreza do arranjo e da 

composição musical entre a música séria e a popular. 

A abertura que o Artigo 1°, do Parágrafo 1°, do Parecer 12/2013, concede à 

contribuição e parceria com outros profissionais ligados à música, requer cuidado 

quanto à possibilidade de, com isso, haver a promoção da música comercial. Segundo o 

referido Artigo, compete às escolas: 

 

I - incluir o ensino de Música nos seus projetos político-pedagógicos como 

conteúdo curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em seus tempos 

e espaços educativos;  

II - criar ou adequar tempos e espaços para o ensino de Música, sem prejuízo 

das outras linguagens artísticas;  

III - realizar atividades musicais para todos os seus estudantes, 

preferencialmente, com a participação dos demais membros que compõem a 

comunidade escolar e local;  

IV - organizar seus quadros de profissionais da educação com professores 

licenciados em Música, incorporando a contribuição dos mestres de saberes 

musicais, bem como de outros profissionais vocacionados à prática de 

ensino;  

V - promover a formação continuada de seus professores no âmbito da 

jornada de trabalho desses profissionais;  

VI - estabelecer parcerias com instituições e organizações formadoras e 

associativas ligadas à música, visando à ampliação de processos educativos 

nesta área;  

VII - desenvolver projetos e ações como complemento das atividades letivas, 

alargando o ambiente educativo para além dos dias letivos e da sala de aula. 

(BRASIL, 2013). 

 

 

Esses requisitos pressupõem que a efetivação da Lei demanda por uma série de 

condições como, por exemplo, de elementos humanos e de materiais, cuja atuação e uso 

pressupõem uma concepção de música e de formação musical. Um grande nível de 

responsabilidades e atribuições é designado às escolas, das quais são exigidas condições 

e papéis que contrastam com suas possibilidades, o que evidencia o aspecto 

antecipatório que sempre caracterizou a legislação educacional brasileira. Nesse sentido, 

os aspectos legais vão muito além da capacidade das escolas para adequar-se às suas 

orientações, cuja realização exige políticas nas quais o Estado se comprometa com a 

implantação da infraestrutura necessária, o que demanda pela destinação de recursos 
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para tanto. O papel concedido à escola, além de colocar em evidência o ensino de 

música no projeto Pedagógico e a criação de espaços para o desenvolvimento de 

práticas musicais, enfatiza a importância da formação, do desenvolvimento de projetos 

na referida área e de parceria com instituições e organizações ligadas à música. 

O Parecer 12/2013 compreende o ensino da música como parte de um projeto 

educativo e como um direito de todas as pessoas. Ele ressalta a possibilidade de integrar 

diferentes atores na escola – apesar das polêmicas em torno desta questão –, tais como 

musicistas, sábios e mestres tradicionais, técnicos, pedagogos e licenciados em música. 

Para tanto, reafirma a necessidade de que o ensino de Música esteja integrado ao projeto 

político-pedagógico das escolas. A menção a essa parceria indica que esse foi um 

caminho para encontrado pela legislação a fim de viabilizar a proposta, uma vez que o 

Estado por meio das políticas e da Secretaria de Educação não assume maiores 

responsabilidades. 

O referido Parecer reconhece que o tratamento corrente destinado à música nas 

escolas é superficial, funcional e utilitarista por isso é preciso repensar a questão de 

formação inicial e continuada de professores – na própria escola, segundo o Parecer – 

visando à qualificação pedagógica para o ensino de música. A escola tem, também, a 

incumbência de providenciar tempos e espaços adequados ao ensino de música na 

escola, desde a adequação dos projetos arquitetônicos de construção/ampliação/reforma 

dos prédios escolares, até a dotação de equipamentos musicais diversos, em qualidade e 

quantidade suficientes para atender adequadamente a demanda estudantil. 

O Parecer reconhece a autonomia pedagógica da escola e sua realidade socio 

educativa e cultural na qual esta se insere, esclarece que as atividades do ensino de 

música podem ser realizadas por meio da formação de grupos vocais e instrumentais, do 

ensino de diferentes cantos, ritmos, das noções básicas de música, dos cantos cívicos 

nacionais e dos sons de instrumentos de orquestra, das danças e sons de instrumentos 

regionais e folclóricos, visando valorizar e promover a diversidade cultural brasileira. 

Dessa forma, “pretende-se promover vivências musicais variadas, articulando-as às 

experiências musicais cotidianas dos estudantes, próprias das suas culturas e também 

produções musicais de outras realidades” (BRASIL, 2013, p. 6). 

Adorno (1994) ao se referir sobre as duas esferas de escuta musical, a popular e 

a séria, destaca a simplificação, a desconcentração e a pouca exigência como aspectos 

que caracterizam os fins não formativos do primeiro tipo de música. Essas 
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características permitem a sua estandardização, o nivelamento por baixo e a consecução 

do ele chama de regressão auditiva.  

A estandardização, conforme se ressaltou no primeiro capítulo, é uma das 

categorias da escuta musical elencada por Adorno, e consiste em provocar a atenção do 

ouvinte a partir de um mero estímulo. Esse, por sua vez, não esboça qualquer traço de 

resistência e se torna alvo fácil do consumismo e das estratégias de mercado. O ouvinte 

reconhece rapidamente o que lhe é oferecido, pois lhe é familiar. A segunda categoria 

de análise na esfera da escuta é denominada por Adorno (1994, p. 123) de 

“pseudoindividuação”, que proporciona ao ouvinte a sensação de que a música foi feita 

especialmente para ele, envolvendo-o.  

Esses aspectos são evocados novamente, para servir de base para a análise do 

Parecer e para reforçar a importância de o ensino de música elucidar as estratégias 

utilizadas pela indústria cultural. A essa tarefa se associa a imersão na tradição, pois 

sem ela, há uma generalizada tendência ao imediatismo e a personalização, que 

caracterizam a semiformação. 

O princípio que pode contribuir para a reversão da semiformação, na opinião de 

Adorno, consiste no desvelamento dos mecanismos regressivos pela educação. A 

condição para que a escola seja um lugar que forme indivíduos aptos à resistência ao 

poder da totalidade da indústria cultural, que promove o gosto musical massificado e a 

regressão auditiva, prescinde de educadores aptos para tanto. Porém, quando o Parecer 

se refere à formação dos quadros do magistério ele não especifica essa intencionalidade 

e trata o ensino de música numa perspectiva de neutralidade.  

De acordo com o Parágrafo 2º, do Parecer nº 12/ 2013, cabe às Secretarias de 

Educação:                      

 

I - identificar, em seus quadros de magistério e de servidores, profissionais 

vocacionados que possam colaborar com o ensino de Música nas escolas, 

incluindo-os nas atividades de desenvolvimento profissional na área de 

música; 

 II - promover cursos de formação continuada sobre o ensino de Música para 

professores das redes de escolas da Educação Básica;  

III - apoiar a formação dos professores e dos demais profissionais da 

educação em cursos de segunda licenciatura em Música; 

IV - criar bancos de dados sobre práticas de ensino de Música e divulgá-las 

por meio de diferentes mídias; 

V - promover a elaboração, a publicação e a distribuição de materiais 

didáticos adequados ao ensino de Música nas escolas, considerando seus 

projetos político-pedagógicos; 

VI - organizar redes de instituições ligadas à música com vistas ao 

intercâmbio de experiências docentes, de gestão e de projetos musicais 
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educativos, bem como à mobilidade de profissionais e ao compartilhamento 

de espaços adequados ao ensino de Música; 

VII - realizar concursos específicos para a contratação de licenciados em 

Música;  

VIII - cuidar do planejamento arquitetônico das escolas de modo que 

disponham de instalações adequadas ao ensino de Música, inclusive 

condições acústicas, bem como do investimento necessário para a aquisição e 

manutenção de equipamentos e instrumentos musicais;  

IX - viabilizar a criação de Escolas de Música, ou instituições similares, que 

promovam a formação profissional em Música. (BRASIL, 2013, p. 9-10). 

 

 

O primeiro aspecto que se destaca na análise do Parecer, refere-se ao uso do 

termo “profissionais vocacionados”, os quais devem, conforme se depreende da 

interpretação do Parecer, substituir os profissionais formados em música. Na ausência 

de profissionais qualificados especificamente para o ensino de música, qualquer pessoa 

que tenha habilidade para tanto, poderia exercer essa função – o que pressupõe uma 

desvalorização e desprofissionalização do campo da música. No entanto, o inciso VII, 

destoa desse sentido. Esse fato indica que os dois profissionais podem coexistir no 

ensino de música na Educação Básica, sendo que a ocupação desse cargo por 

profissionais formados em nível superior só ocorrerá na medida em que forem 

promovidos concursos. 

A análise das competências atribuídas às Secretarias de Educação aponta para o 

papel que elas devem desempenhar especialmente no que se refere à formação, 

elaboração de materiais e de instalações adequadas ao ensino de música. No entanto, 

não menciona sua responsabilidade na mobilização e distribuição dos recursos voltados 

para a efetivação do ensino de música nas escolas. Ao contrário, o uso de termos como 

apoiar, criar, apoiar e dispor indica seu papel de articuladora e parceira 

Às Instituições formadoras de Educação Superior e de Educação Profissional, 

conforme o Parágrafo 3º, compete:             

 

I - ampliar a oferta de cursos de licenciatura em Música em todo território 

nacional, com atenção especial aos estados e regiões que apresentem maior 

escassez desses professores; 

 II - ofertar cursos de segunda licenciatura em Música para professores e 

demais profissionais da Educação Básica, bem como oportunidade de 

licenciatura em Música para bacharéis; 

 III - incluir nos currículos dos cursos de Pedagogia o ensino de Música, 

visando o atendimento aos estudantes da Educação Infantil e dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental;  

IV - implementar a oferta de cursos técnicos de nível médio na área da 

Música pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e 

demais instituições de Educação Profissional e Tecnológica;  
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V - ofertar cursos de formação continuada para professores licenciados em 

Música e Pedagogia;  

VI - orientar para que o estágio supervisionado e a prática de ensino dos 

cursos de graduação em Música tenham parte predominante de sua carga 

horária dedicada ao ensino de Música nas escolas de Educação Básica;  

VII - estabelecer parcerias nacionais e internacionais de ensino, pesquisa e 

extensão em Música, bem como com outras iniciativas de instituições 

culturais ligadas à área musical. (BRASIL, 2013, p. 10). 

 

 

O Parecer embora apresente elementos contundentes quanto à sua concepção de 

música e de ensino de música, que preserva traços do instrumentalismo e da valorização 

da cultura nacional e popular, que não compreende a música como uma forma de 

conhecimento e de desenvolvimento da audição crítica, apresenta aspectos positivos 

quanto aos papéis das diferentes instâncias na consecução da proposta de ensino de 

música, atingindo inclusive os cursos superiores. Nesse caso, chama a atenção o fato de 

que a música deve ser inserida nos cursos de Pedagogia. 

Subtil e Stori (2014, p. 80) destacam que a disciplina de artes “[...] se constitui 

em um espaço de muitos”. Na prática, acontece do profissional com formação em 

português, matemática ou outra disciplina, completar sua carga horária com as aulas de 

artes, mas o contrário dificilmente acontece.  

Após a inserção da música no currículo, ela passou a reivindicar uma posição 

semelhante à de outras disciplinas escolares (SOBREIRA, 2012, p. 55). A ausência da 

música nas escolas favoreceu a distração e o descompromisso, sem suscitar grandes 

preocupações, as quais emergem com a inserção desse conteúdo no currículo. Nesse 

sentido, muitas questões são levantadas relativas à sua disciplinarização, e isto se deve a 

uma demanda legal da contemporaneidade. (SOBREIRA, 2012, p. 55).  

As mudanças advindas da implantação da lei de 2008 ainda não se 

concretizaram plenamente no território nacional, a presença da polivalência e a ausência 

de profissionais da área de música ainda é uma realidade na área de educação musical. 

Os entraves burocráticos persistem e emperram os esforços para sua efetivação 

concreta, persistindo a contradição da lei que, ao mesmo tempo em institui o ensino da 

música, não possibilita a superação de sua característica de disciplina subalterna e não 

ofereceu condições para fortalecimento do campo da música.  

A formação, conforme os termos adornianos (ADORNO, 2010), pressupõe a 

existência de pressupostos. Dessa forma, o conteúdo musical abrange a linguagem desse 

campo, ou seja, o conhecimento de suas técnicas e de suas especificidades. Apesar da 

luta dos profissionais da música ter resultado na inserção desse ensino no currículo, 
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mesmo que no âmbito da disciplina de artes, a concepção que se faz presente carrega os 

traços da valorização da cultura e da identidade nacional, conforme se constata no 

histórico do ensino de música no Brasil. Além disso, desconsidera-se o 

desenvolvimento de uma audição crítica, que desenvolva nos alunos critérios mais 

rigorosos e conscientes na escolha do repertório musical, a fim de que a escola não 

reproduza o gosto familiar.   

As reflexões desenvolvidas neste capítulo expressam que a inserção da música 

no ensino brasileiro ocorreu por meio de um espaço específico, porém os conteúdos 

desse campo tiveram um enfoque fragmentado e voltado para a valorização de 

determinados conhecimentos em detrimento de outros. Esse fato se expressa, sobretudo, 

na disciplina de Canto Orfeônico, que enfocava a teoria musical. Essa característica dá 

mérito a esse ensino de Música, mas não retiram dele o seu vínculo com a exaltação do 

nacionalismo, uma vez que a valorização de tal aspecto, constituía-se no principal 

objetivo do ensino de Música. Essa finalidade ainda se faz presente no ensino de Música 

no Brasil, pois, atualmente, a valorização da cultura regional carrega traços fortes dessa 

tendência. Além dela, é possível identificar, nos dias atuais, o retorno da tendência que 

fez parte do ensino de música na década de 60 do século passado, sob a influência das 

ideias escolanovistas, ou seja, a tendência à valorização das práticas rítmicas e sonoras. 

Esse objetivo é importante, mas seu desenvolvimento não se faz numa perspectiva de 

neutralidade e sim por meio de determinados valores e posicionamentos sociopolíticos e 

culturais. 

Na década de 70, o enfoque polivalente do ensino de música e de outras 

linguagens artísticas se condensou na disciplina de Educação Artística. Nessa época, as 

especificidades de cada campo se dissolveram na totalidade e demandaram por um 

profissional apto ao trabalho de todas as linguagens artísticas – o que culminou, 

conforme ressaltou-se, no descompasso entre a demanda por profissionais e a oferta de 

cursos especializados. Nesse sentido, as artes no Ensino Básico se constituíram em uma 

formalidade, uma vez que seu aspecto formativo foi comprometido pela falta de 

profissionais qualificados, que foram substituídos por professores de diferentes áreas, os 

quais precisavam de aulas para completar seu quadro de horários. 

Nessa época se difundiu a Metodologia Triangular do ensino de artes, cujos 

eixos se constituem nos aspectos históricos, na leitura e no fazer artístico. Os 

pressupostos dessa teoria devem ser fortalecidos ainda hoje, pois eles podem 
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fundamentamentar idéias e experiências importantes para o desenvolvimento da 

percepção musical crítica. 

A criticidade, que normalmente não aparece nos documentos que tratam do 

ensino de artes e especificamente da música, que é o objeto desse estudo, fez parte do 

Curriculo Básico do Paraná, cujo objetivo expressava intenções emancipatórias. No 

entanto, a proposta esbarrou na dificuldade de conciliar as diferentes linguagens na 

disciplina de Educação Artística e na falta de clareza quanto aos seus conteúdos, 

recaindo sobre o professor a responsabilidade pela relação entre as diferentes linguagens 

das artes. No Parecer 12/2003 essa responsabilidade é dividida com a comunidade, pois 

apela-se para a colaboração de profissionais da música para suprir as mazelas do 

sistema. 

O Parecer n˚ 12/2013 avança ao definir as responsabilidades de cada instância na 

efetivação da Lei nº 11.769/2008, ao colocar exigências relacionadas à existência de 

locais, instrumentos, profissionais e propostas voltadas para a consecução da Lei. No 

entanto, entre o formalismo da Lei e a sua implementação, há inúmeras possibilidades, 

as quais serão analisadas no próximo capítulo.  
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3 O ENSINO DE MÚSICA EM GUARAPUAVA NO CONTEXTO DA LEI Nº 

11.769/2008 

Este capítulo discorre sobre os dados obtidos a respeito das instâncias 

educacionais indicadas pelo Parecer 12/2013, ou seja, das escolas, Secretaria de 

Educação e Universidades. Assim, foram investigadas três escolas estaduais de 

Guarapuava: Antônio Tupy Pinheiro, Colégio Estadual Visconde de Guarapuava e 

Colégio Estadual Ana Vanda Bassara. O critério para escolha dessas escolas consistiu 

no fato de serem escolas de maior porte, mais centrais, portanto, podem ser 

consideradas modelos com uma grande probabilidade de serem dotadas de uma 

infraestrutura melhor e mais completa. Os dados dessas escolas compreenderam 

aspectos relacionados à formação do quadro docente, Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

e planos de ensino. Eles foram obtidos por meio da pesquisa de documentos, de 

levantamento de informações nos sites das escolas e de observação da estrutura física e 

de materiais disponíveis. Essa última objetivou a verificação dos espaços e instrumentos 

que viabilizam o funcionamento das aulas.  

No Núcleo Regional de Ensino de Guarapuava, representante da Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura (SEED) nesse Município, foram consultados 

documentos acerca do ensino de música, dentre eles: projetos, materiais de apoio, 

contratações de professores com formação em licenciatura em música e fomento de 

iniciativas pró-música.  

A pesquisa sobre a formação de professores no ensino superior consistiu no 

levantamento de dados obtidos por meio de sites de três instituições particulares, 

Faculdade Guairacá, Campo Real e Guarapuava. A Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO) foi a instituição pública de ensino superior pesquisada no 

município de Guarapuava. Nos sites dessas universidades foram levantados dados sobre 

os cursos de formação de professores oferecidos na área de música e sobre a referência 

a essa questão nos planos de ensino de disciplinas voltadas para o ensino de artes. 

Para fundamentar a análise dos dados e para vislumbrá-los em termos 

propositivos, o segundo momento deste capítulo discute a relação entre a música e a 

educação, fazendo uma análise crítica. Para tanto, considera-se necessário analisar os 

dados obtidos a partir de uma abordagem negativa, ou seja, voltada para os aspectos que 

obstruem o sentido emancipatório do ensino de música, a fim de que eles se constituam 

no pressuposto que fundamenta o desenvolvimento de proposições do ensino de música 

numa perspectiva da formação do ouvinte consciente.   
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3.1 As escolas de Guarapuava e o ensino de música segundo a Lei nº 11.769/2008 

Escola Estadual Antônio Tupy Pinheiro  

Projeto Político-pedagógico (PPP) 

O PPP desta escola data de 2012, está, portanto, desatualizado, faz menção à 

música e sua lei na página 72 no subitem 4.15.7 “Música (Lei n°11769/08). A Lei 

11769/08, institui o ensino de música obrigatório em toda a rede pública de ensino. O 

conteúdo de música está ligado ao componente curricular de Arte”. 

No subitem 5.2 reitera-se a base da Proposta Pedagógica ou Curricular, 

elaborada coletivamente: “tem como base as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná (DCES) que apresentam os fundamentos teóricos das disciplinas, objetivos 

gerais, metodologia, a avaliação e conteúdos curriculares” (p. 81). 

Nas páginas 81-82 estão elencadas leis e decretos que devem ser mencionados 

obrigatoriamente nos planos de aula dos docentes. A sequência abaixo ilustra a 

variedade de temas que circundam um planejamento e a dificultam a seleção e 

organização dos conteúdos. Entre esses marcos legais encontra-se a lei da música:  

 

História do Paraná – Lei 13381/01, História e Cultura Afro Brasileira, 

Africana e Indígena (Lei n° 11645/08), Música (Lei n° 11769/08), Prevenção 

ao Uso Indevido de Drogas, Sexualidade Humana, Educação Ambiental Lei 

Federal n° 9795/99, Dec. N° 4201/02, Educação Fiscal, Enfrentamento a 

Violência contra a Criança e ao Adolescente Lei Federal n° 11525/07, 

Educação Tributária De. N° 1143/99, Portaria n° 413/02, os objetivos que 

norteiam o trabalho docente (PPP, 2012, p. 81-82). 

   

 

Este PPP reconhece a necessidade de concretizar “ações de modo a efetivá-la e 

implementá-la visando a qualidade de ensino” e tem a expectativa de que a comunidade 

reconheça o Projeto Político Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular como 

essência do trabalho educativo elaboradas pela direção e equipe pedagógica para tal 

finalidade, visto que o currículo foi “resultado de amplos debates que tenham envolvido 

professores, alunos, comunidades e com a participação dos sujeitos diretamente 

interessados em sua constituição final”. (PPP, 2012, p. 82). 

Entre as produções das demais áreas de conhecimento concede igual status à 

produção em arte: “[...] Os professores compreendam a importância da produção 

científica, a reflexão filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se 

constituem para a formação plena do cidadão”. (PPP, 2012, p.83). A relação entre o 

ensino de música e a cidadania fica implícita e pode ser depreendida do vínculo entre o 
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primeiro e a perspectiva da escola voltada para ações no âmbito social, no que se refere 

às populações vulneráveis. Além disso, antes de se ter clareza do que seja cidadania, é 

preciso compreender o sentido da formação, pois se entende que, na perspectiva 

adorniana, ela, por si só, pressupõe a cidadania.  

A escola Tupy Pinheiro foi contemplada com o Programa Mais Educação, que é 

um programa criado pelo MEC que compõe uma estratégia do Ministério da Educação 

para melhorar a aprendizagem no ensino fundamental, por meio da ampliação da 

jornada escolar de crianças e adolescentes. A base para implantação do Programa 

consiste em um acompanhamento pedagógico nas áreas de conhecimento escolhidas, 

que inclui o desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, 

impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da 

carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. O 

Programa tem por finalidade contribuir com a escola na ampliação do período de 

permanência dos alunos na escola, na melhoria do rendimento e desempenho escolar 

das crianças e dos adolescentes, com o objetivo de reduzir o abandono, a reprovação. 

Esse programa é implementado nas escolas públicas de ensino fundamental, por meio 

de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e 

municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação 

– MEC. 

A escolha desta escola deveu-se a sua situação de vulnerabilidade relativa ao 

contexto sociofamiliar dos seus alunos, “que tem como objetivo principal integrar mais 

ainda o aluno na escola, proporcionando atividades voltadas à reflexão de temas como: 

companheirismo, responsabilidade e ética”. (PPP (2012, p.90). As atividades 

desenvolvidas, segundo o PPP (2012), buscam estimular a curiosidade natural dos 

alunos, possibilitando o conhecimento de aspectos culturais e socioculturais do ser 

humano.  

O próprio texto do PPP (2012, p.90) destaca os resultados satisfatórios obtidos 

com esses projetos “O pluralismo metodológico e os diferentes recursos no 

desenvolvimento das atividades contribuíram para que muitos alunos pudessem superar 

os obstáculos conceituais.” Desta forma descreve-se as características dos projetos: 

 

O Programa tem uma linguagem própria, é uma mistura de música, poesia e 

diversão e foi trabalhado dentro da perspectiva inclusiva, onde todos os 

alunos foram estimulados a desenvolver suas habilidades através de seus 

interesses. A socialização, o respeito pela diversidade e o trabalho coletivo, 
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foram questões muito trabalhadas, o que trouxe benefícios para os alunos. 

(PPP, 2012, p. 90). 

 

 

Na perspectiva desse projeto, o trabalho com a música é um recurso do 

pluralismo metodológico e, como tal, integra a inclusão, a socialização e o trabalho 

coletivo como meio de despertar habilidades de acordo com interesses distintos. Sob 

esse prisma, desenvolve-se entre as ações do Programa Mais Educação um projeto de 

cultura e artes voltado para a música especificamente, Canto Coral (PPP, 2012, p. 131).  

O trabalho coletivo que caracteriza o canto coral representa, neste caso, um instrumento 

de socialização. Nos anexos do PPP encontram-se os seguintes objetivos: 

  

Reforçar a posição de responsabilidade e aproveitar a criatividade dos alunos 

para construir bases para o pensamento artístico e musical, dentro de uma 

cultura de paz. Estimular a contemplação de músicas de nível, cujo principal 

comprometimento seja com o que de melhor existe em nosso país em matéria 

de arte, cultura e comprometimento histórico e político. (PPP, 2012, p. 131).   

 

 

A atribuição do papel da música como um agente promotor de responsabilidade 

e de uma cultura de paz, reforça a visão funcionalista e romântica da música e pode 

levar a um descompromisso com seus aspectos formativos que exigem seriedade como 

qualquer outra área de conhecimento. Por outro lado, observa-se um comprometimento 

com o melhor da produção musical do Brasil sendo um forte indicativo dos critérios se 

seleção para o repertório a ser trabalhado, sugerindo uma superação da estereotipia 

vinda da indústria cultural. A interação com esses modos de composição pressupõe uma 

imersão na tradição para a aquisição de elementos estéticos e perceptivos que capacitem 

os sujeitos para uma escuta autônoma. Se levadas à sério tais prerrogativas servirão de 

base para a construção de um pensamento artístico musical. Porém, o alcance deste 

propósito tende a esbarrar na formação do profissional à frente do projeto, pois este, de 

igual modo, tem que estar habilitado com uma escuta autônoma, sensibilidade estética e 

um preparo técnico musical, vocal e coral, que possibilite e garanta o desenvolvimento 

artístico de nível elevado nos seus alunos. 

O projeto Canto Coral é coordenado por profissional não formado na área 

específica de música ou em outra área artística e tem acompanhamento instrumental de 

percussão e violão. Os projetos de contra-turno, entre eles, o canto coral encontram-se 

inseridos no PPP com o detalhamento das razões de sua implementação 
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O PPP desta escola procura incorporar as determinações legais (leis, decretos e 

resoluções) e a inclusão do ensino de Música neste projeto político-pedagógico é clara e 

alinha-se aos desígnios do Parecer 12/2013.  

As aulas regulares de música do ensino fundamental e médio, inseridas na 

disciplina de Artes, são ministradas por 04 (quatro) professores com formação em Arte-

educação, sendo que, dois deles são mestres.  

A escola Tupy Pinheiro conta com uma infraestrutura básica utilizando-se de       

salas de aula regulares para o ensino de música (dentro da aula de artes) e para o Coral, 

o auditório. Os materiais disponíveis são: TV/Pen-drive, percussão, baquetas, violão. 

Não há o recurso do teclado ou instrumento da família dos idiofones (de altura definida) 

importantes para a autodefinição das alturas musicais (notas) e, inclusive, como auxiliar 

na afinação do coral pressuposto para facilitar a interpretação de um repertório 

composto de música de um nível mais complexo estabelecido pelo PPP. 

 

Planos de Curso 

Os planos de curso desta escola seguem as proposições e organização das DCEs 

caracterizadas pela utilização dos Conteúdos Estruturantes através da divisão em: 

elementos formais, elementos de composição, movimentos e períodos. 

Para uma melhor visualização do procedimento de seleção dos conteúdos, 

apresenta-se um quadro organizacional de música do 6º ao 9º ano fundamental e do 1º 

ano do Ensino Médio com o formato da diagramação das DCEs.   
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Conteúdos estruturantes 

Elementos 

 Formais 

Elementos de composição Movimentos e períodos 

Do 6º a 9º ano 

 

Altura, 

Duração, 

Timbre,  

Intensidade, 

Densidade 

 

Ritmo, Melodia,  

Escalas: diatônica, pentatônica, 

cromática 

 Improvisação¹ (até aqui 6ª) 

Harmonia  

Gêneros: folclórico, indígena, 

popular e étnico.  

Técnicas: vocal, instrumental e 

mista Improvisação.  

Sistema tonal e modal 

6 º ANO - Greco-Romana Oriental Ocidental 

Africana. 

 

7 º ANO - Música popular e étnica (ocidental e 

oriental) 

 

8 º ANO - Indústria Cultural, Eletrônica, 

Minimalista Rap, Rock, Tecno. 

 

9 º ANO - Música Engajada, Música Popular 

Brasileira. Música Contemporânea (PARANÁ, 

2008, p.89 a 91). 

 
 1º ANO ensino 

médio 

Altura, Duração, 

Timbre,  

Intensidade, 

Densidade 

Ritmo Melodia Harmonia Escalas 

 Tonal Modal Contemporânea 

Sonoplastia Estrutura  

Gêneros: erudita², folclórica...  

Técnicas: instrumental, vocal, 

mista, improvisação... 

Arte Greco-Romana, Arte Oriental, Arte 

Africana, Arte Medieval, Renascimento, Rap, 

Tecno, Barroco, Classicismo, Romantismo, 

Vanguardas Artísticas, Arte Engajada, Música 

Serial, Música Eletrônica, Música Minimalista, 

Música Popular Brasileira, Arte Popular, Arte 

Indígena, Arte Brasileira, Arte Paranaense, 

Indústria Cultural, Word Music, Arte Latino-

Americana... (PARANÁ, 2008, p.67) 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¹ Os elementos de composição grifados correspondem ao 6º ano. A coluna toda é válida para todas os 

demais anos.  

² Os elementos grifados são os únicos não mencionados nas séries do fundamental II. 

 

Todos os planos analisados desta escola orientam-se pelo modelo da ilustração 

acima (como serão de todas as outras escolas). As DCEs têm mais dois campos 

instrucionais, abordagem pedagógica e expectativas de aprendizagem, geralmente, nos 

planos, são substituídos pela metodologia, objetivos e avaliação.  

A Lei nº 11.769/08 consta nos planos e é repetida, praticamente, em todas os 

anos. Igualmente, no decorrer dos trimestres, estão assinalados os temas 

socioeducacionais dentro dos conteúdos disciplinares, com ênfase nas leis sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei n° 

11.645/08). 

No Tupy Pinheiro a disciplina de Arte é oferecida até o 1º ano do Ensino Médio 

(obrigatório 2H/A por semana). A avaliação é bem padronizada com poucas alterações 

nos diferentes anos. Por exemplo, se estiver descrita desta forma:  
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A avaliação será diagnóstica; processual; continua; somativa. Através do 

envolvimento, dedicação e desenvolvimento nas propostas teóricas e práticas; 

da produção e participação nos trabalhos individuais e/ou coletivos; da 

assimilação e identificação dos conteúdos trabalhados, em sala, nas 

produções artísticas; da apropriação prática e teórica dos modos de 

composição das artes nas diferentes linguagens. (Plano de Curso do 

Fundamental II). 

 

 

Esta instrução avaliativa se procederá em todos os trimestres independentemente 

da linguagem artística abordada: música, artes visuais, dança ou teatro.  

A música tem seu conteúdo abordado, invariavelmente, no segundo trimestre do 

ano letivo. 

 

6º ano  

As proposições das DCEs organizam os conteúdos musicais: elementos formais 

(altura, duração, timbre, intensidade, densidade). E os períodos (Greco-Romana, 

Oriental, Ocidental e Africana). Os conteúdos específicos - ou seja, de composição - são 

ritmo, melodia, improvisação. A instrução para o ensino das escalas: diatônica, 

pentatônica, cromática é omitida. Contudo, esta aprendizagem é imprescindível para 

uma escuta ativa e significativa dos modos de compor. A percepção dos diferentes 

“idiomas” característicos das músicas Greco-Romana, Oriental, Ocidental e Africana 

pressupõe o conhecimento das suas escalas.  Sem esse conhecimento prévio será 

impossível atingir o objetivo descrito: conhecer, produzir, experimentar processos 

criativos, visando exercitar seus modos de expressão e comunicação. Conforme Adorno, 

é inimaginável uma formação sem pressupostos. “Nada do que, de fato, se chame 

formação poderá ser apreendido sem pressupostos”. (ADORNO, 2010, p. 30).  

A metodologia contempla a leitura de imagens, a leitura de textos biográficos e 

conceituais, a experimentação em dança e a produção de registros escritos, que aparece 

de maneira ambígua – o que dificulta o entendimento da organização dos conteúdos e 

do objetivo de produzir e experimentar processos criativos, ao invés de aprofundar-se 

numa proposta que dá sequência aos elementos próprios da música.  Esses tópicos não 

se complementam e não dão sentido à proposta de ensino. 
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7º ano 

As proposições das DCEs presentes neste ano, para organização dos conteúdos 

musicais são: elementos formais (altura, duração, timbre, intensidade, densidade); 

períodos ou movimentos, Música Popular e Étnica (ocidental e oriental); e gêneros: 

folclórico, indígena, popular e étnico. Os conteúdos específicos (composição) são ritmo, 

melodia, improvisação; novamente percebe-se a omissão das Escalas: diatônica, 

pentatônica, cromática, conhecimento este que capacitaria o indivíduo para uma 

discriminação auditiva da música ocidental e oriental. 

A escala diatônica é a base de toda a música ocidental e esse conhecimento 

prévio é imprescindível para entender a nossa “língua” o nosso “idioma” musical 

(ocidental) e possibilitar a percepção das padronizações utilizadas pela música de 

consumo. De igual modo, para alcançar os objetivos propostos, conhecer, produzir, 

experimentar processos criativos visando exercitar seus modos de expressão e 

comunicação requer o conhecimento prévio e o domínio da escala. Neste caso 

específico, o aprendizado de outras formas de escalas é imprescindível, pois a música 

oriental tem uma base diferente para sua construção. 

Ainda há a referência para abordagem de técnicas: vocal, instrumental e mista; e 

improvisação. A metodologia, que é igual a do 6º ano, faz novamente referência à 

leitura de imagens e experimentação em dança: não condiz com os conteúdos 

escolhidos, tampouco com os objetivos. Não há menção de um método de 

aprendizagem ou uma atividade que possibilite a percepção da técnica vocal, 

instrumental e mista. A omissão deste conhecimento exclui um rico aprendizado de 

apreciação instrumental, por meio de uma música sem texto, elaborada exclusivamente 

de elementos formadores do som e composicionais (exaustivamente repetidos os 

planos) os quais solicitam completamente uma audição concentrada. 

 

8º ano 

Os conteúdos são organizados conforme instrução das DCEs para os elementos 

formais (ídem 6º, 7º). Movimentos e períodos: indústria cultural, minimalista, rap, rock, 

tecno; Técnicas: vocal, instrumental e mista. 

Os elementos de composição: ritmo, melodia e harmonia. Sistema tonal e modal 

e a fusão de ambos. Conforme mencionou-se anteriormente, a omissão das escalas nos 

anos 6º e 7º, especialmente da escala diatônica, que consiste na base do sistema tonal, 

causa um prejuízo irreparável para a aquisição prévia de elementos perceptivos que 
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possibiltam a compreensão e distinção do sistema tonal e modal (sistemas 

caracterizados pelas diferentes formas de utilização das escalas), impossibilitando, 

consequentemente, o entendimento da fusão entre elas.  

Para entender os elementos do rock, a metodologia propõe uma “colagem” 

relacionada a temas musicais apresentados na TV multimídia e uma “produção de 

espetáculos de dança e música” utilizando equipamentos e recursos tecnológicos. Não 

há menção dos elementos musicais e composicionais utilizados pelo rock. Não se faz 

referência à percepção auditiva ou reconhecimento da repetição rítmica, nem à 

simplicidade do padrão harmônico – harmonia é o elemento composicional 

contemplado para este ano – e, tampouco, o significado da ruptura com os padrões 

musicais da época.  

A abordagem do movimento minimalista se dá por meio de textos e discussões, 

clipes na TV, multimídia e criação de clipes. O termo música minimalista tem sido 

usado, nas três últimas décadas, para se referir a uma produção musical que se 

caracteriza pela repetição frequente de pequenos trechos, com pequenas variações 

através de grandes períodos de tempo ou estaticidade na forma de tons executados e 

ritmos quase hipnóticos. Exatamente esse tipo de composição elaborada com o mínimo 

de elementos musicais (sempre previstos nos planos) proporcionaria uma discriminação 

auditiva mais acessível e próxima da realidade dos alunos, visto que, geralmente está 

associada à música eletrônica, música psicodélica ou até o punk rock. A abordagem 

prática desse movimento representaria um excelente contraponto ante a complexidade 

de uma polifonia (deveria ter sido abordada na musica modal) proporcionando um rico 

exercício de discriminação auditiva, um desafio para uma experiência no campo da 

composição musical e não meramente uma discussão oral como foi proposto no plano. 

Neste mesmo ano, o outro movimento artístico a ser abordado é indústria 

cultural. As DCEs apontam como expectativa de aprendizagem a compreensão das 

formas musicais no cinema e mídias, “sua função social e ideológica de veiculação e 

consumo”. (PARANÁ, 2008, p. 90). Essa discussão é mencionada no planejamento, no 

entanto, a proposta de trabalho consiste na produção de embalagens, logotipos para 

produtos no mercado; a divisão da turma para elaborar propagandas de TV e rádio com 

interpretação e jingles e fundo musical. São utilizados recursos tecnológicos para sua 

produção. A avaliação tem como critério a apropriação prática das composições da 

música nas mídias relacionadas à produção, divulgação e consumo. Assim, pretende que 

https://gfmolon.wordpress.com/wiki/Punk_rock
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os alunos reproduzam a lógica da produção dos artefatos da indústria cultural, o que 

contradiz os aspectos formativos da música.  

Embora, mencione-se o caráter ideológico e de consumo, detecta-se no plano 

uma orientação oposta, que enfatiza o consumo dos produtos da indústria cultural sem 

nenhum critério ou prevenção sobre seus efeitos nocivos. As propagandas não são vistas 

como uma linguagem de informação e manipulação de massa, condenada por Adorno 

por apresentar uma linguagem jornalística e por promover uma audição infantilizada. A 

música de fundo é tratada como contribuição positiva, e não como algo danoso que 

impede o desenvolvimento de uma memória auditiva. Além disso, perde-se a 

oportunidade de apresentar um contraponto em relação ao silêncio e sua importância 

para aperfeiçoar a escuta. 

A metodologia dos anos anteriores se repete aqui. 

 

9º ano 

Os conteúdos são organizados conforme instrução das DCEs os elementos 

formais (ídem 6º, 7º, 8º). Movimentos e períodos: Música Engajada, Música Popular 

Brasileira e Música Contemporânea.  Gêneros: popular, folclórico e étnico; Técnicas: 

vocal, instrumental e mista. 

A metodologia consiste em assistir e elaborar vídeos e clipes da TV sobre 

Música Popular Brasileira para compreensão de suas origens e práticas. A instrução de 

pesquisa propõe “música contemporânea popular”, como se fosse uma fusão de duas 

vertentes musicais, sendo que nas DCEs estão descritas em dois movimentos distintos. 

Em seguida salienta-se a “importância de cuidar do meio ambiente” por meio da 

reciclagem de instrumentos musicais – latinhas. Essa instrução pode residir no cuidado 

do meio ambiente como uma demanda da “contemporaneidade” e, musicalmente, na 

“fusão dos dois movimentos” por meio de materiais reciclados, mas permanece ambígua 

e sem sustentabilidade teórica.  

A exploração sonora desses materiais, como parte do processo de fazer música, é 

negligenciada. As latinhas, em si, não têm importância como instrumentos de percussão 

capazes de produzir música e servir na aprendizagem do ritmo (conteúdo composicional 

sempre indicado para o trabalho com a música), e vivencia-lo por meio dessa prática. 

No entanto, a ênfase no cuidado com o meio ambiente a despeito das qualidades sonoras 

exploráveis do material, parece ser mais relevante.  
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Esse fato reporta à compreensão adorniana de música engajada, na qual se 

contesta o uso do realismo exagerado, uma vez que esse princípio é corolário ao da 

identificação entre o sujeito e a realidade, conforme a lógica dos equivalentes. 

A avaliação consiste na produção de um clipe. Não há critérios estabelecidos, ou 

instruções que contenham uma orientação musical a ser seguida durante o processo de 

produção. 

O plano traz ainda uma proposta para elaboração de um trabalho sobre música 

engajada com os temas socioeducativos e aponta a relevância de compreender a 

“importância da música engajada na sociedade”. 

Não há menção de uma crítica ou discussão sobre temas tão relevantes e 

contraditórios como a arte engajada e a ideologia. Da mesma maneira, se observa uma 

aparente neutralidade por parte das DCEs, a despeito da “não neutralidade” de música 

ou arte engajada. Adorno, conforme o primeiro capítulo deste trabalho, não poupou 

críticas e esforços para esclarecer os meandros desse movimento e o processo oculto de 

manipulação.  

A estética da arte engajada tem sua raiz na estética socialista que se coloca em 

defesa dos oprimidos, na denúncia das injustiças sociais e da exploração capitalista. Sua 

característica principal é o imediatismo (atitude semelhante a de um repórter de plantão) 

e a reprodução da arte por meio de uma consciência submissa e constatatória. De acordo 

com Franco (2007), essa solução extra-estética e a atitude de submissão ao partido foi 

estabelecida por Lukács para orientar a concepção de vida cultural, de sorte que, 

somente os integrantes do partido poderiam produzir arte enquanto persistisse a 

contradição entre capital e trabalho. 

Contudo, a produção de uma obra de arte deve ir além do imediatismo e 

submissão, deve ser fruto do domínio do potencial técnico disponível, não para 

reproduzi-las, mas para radicalizá-las. Segundo Franco (2007), a crítica feita por 

Adorno baseia-se em defesa da autonomia da teoria e de seu produtor frente à política, e 

que esta jamais sobreponha-se às exigências do universo artístico.  

No contexto social, a perspectiva adorniana, conforme Franco (2007), consiste 

em que a arte capta a essência social mesmo que de forma distorcida, segue a sua 

própria lógica sem se colocar sob o jugo de exigências externas. A lógica interna das 

obras de arte se expressa por meio da especificidade e da riqueza de suas técnicas que 

por si só possibilitam a apreensão dos aspectos contraditórios. 

A metodologia é igual a dos anos anteriores. 
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1º ano  

Os planos de aula deste ano abordam pesquisas, debates e relatos. Não há 

nenhuma referência à música ou a sua produção/apreciação ou à lei da música 

especificamente. Os conteúdos específicos extraídos das DCEs resumem-se em 

períodos e movimentos das artes visuais. 

A instrução da DCEs (PARANÁ, 2008, p. 97) consiste em um aprofundamento 

maior dos conteúdos do Ensino Fundamental, de acordo com a experiência escolar e 

cultural dos alunos. O fato de não retomar os conteúdos anteriores impede o confronto 

destes com a experiência cultural de cada aluno.  

Adorno (2010) se posiciona com firmeza a respeito da necessidade de 

pressupostos para um aprendizado que tenha como prioridade a formação. No entanto, 

na organização dos planejamentos não se encontra esclarecimento sobre os mecanismos 

que transformam a cultura em entretenimento de massa, tampouco reflexões sobre as 

consequências de uma prática que se resume na reprodução desses modelos.  

Na maioria das vezes não é possível detectar os fundamentos teóricos musicais 

que orientam a organização dos conteúdos selecionados e, por esta razão, expõem 

dúvidas sobre um possível desenvolvimento da capacidade musical a partir deles. Sabe-

se, porém, que, para tornar alunos aptos a expressarem idéias, pensamentos e 

sentimentos por meio da música, em um genuíno discurso musical, o pressuposto 

necessário para tal alcance seria a aquisição de conhecimentos e habilidades técnicas na 

articulação de elementos musicais entre si. 

  

Colégio Estadual Visconde de Guarapuava 

Projeto Político-pedagógico 

O PPP desta escola data do ano de 2016. Não se encontrou nenhuma alusão à 

Lei 11.769/08 nesse documento. No entanto, contempla todas as outras leis e temas 

socioeducacionais obrigatórios, descritos nos subitens 4.13 a 4.18.  

 

História e Cultura Afro Brasileira, Africana e Indígena (Lei n° 11645/08), 

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, Sexualidade Humana, Educação 

Ambiental Lei Federal n° 9795/99, Dec. N° 4201/02, Educação Fiscal, 

Enfrentamento a Violência contra a Criança e ao Adolescente Lei Federal n°  

11525/07, Educação Tributária De. N° 1143/99. (PPP 2016, p.64-69).  
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Esses marcos legais são comumente mencionados em todos os PPPs e, 

especialmente neste, estão elencados, inclusive no índice do projeto, contudo, não se 

encontra nesta lista, nem no corpo do projeto, a lei do ensino da música.  A concepção 

deste PPP considera como relevantes os temas transversais, socioeducativos e sua 

concepção de música não cabe neste patamar. 

De acordo com o Parecer 12/2013, o ensino de música deve ser incluído “nos 

seus projetos político-pedagógicos como conteúdo curricular obrigatório, tratado de 

diferentes modos em seus tempos e espaços educativos”, entretanto, esta proposta 

pedagógica não faz menção direta nem indireta à Lei da Música nem ao seu ensino. 

Além de desalinhar-se às instruções, evidencia preferência ao elencar as outras leis e 

resoluções. 

O texto descreve um projeto elaborado pela direção do colégio com objetivo de 

complementação de carga horária para os alunos(as) do Colégio Visconde de 

Guarapuava Noturno e Diurno, intitulado Festa da Nação Brasileira (2016). O PPP 

estabelece, nas páginas 195 a 196, os objetivos e o desenvolvimento do projeto, 

descritos desta forma: 

 

Ampliar o contato com nossa diversidade cultural como forma de 

compreensão e valorização de nossa identidade; Desenvolver a criatividade, o 

gosto por músicas e danças folclóricas, habilidades de pesquisa, como 

também a linguagem oral e escrita. Desenvolver o espírito participativo como 

atitude positiva e enriquecedora da formação do cidadão. (PPP, 2016, p. 196). 

 

 

O desenvolvimento do projeto consiste na pesquisa e apresentação durante a 

gincana da Festa das Nações, contendo obrigatoriamente os seguintes aspectos sobre o 

seu país: Usos e costumes; Dialetos regionais e seus significados; Trajes; Músicas; 

Danças; Principais pontos turísticos; Comidas Típicas; Fatos Religiosos relevantes; 

Economia; Localização Geográfica. (PPP, 2016, p. 196). 

O projeto da escola Visconde não é uma atividade exclusivamente musical, é 

uma pesquisa e apresentação das diferentes manifestações culturais, entre elas, a 

música. Uma das expectativas do projeto é despertar o gosto pelas músicas folclóricas, 

se a pesquisa for bem direcionada e profunda pode dar origem a uma experiência 

musical enriquecedora. Este projeto favorece a participação e interação de todos os 

estudantes nestas atividades (não exclusivamente musical) e colaboração de membros 

que compõem a comunidade escolar e local. Neste sentido, alinha-se ao Parecer 
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12/2013, que prevê a necessidade de elaborar projetos como complemento das 

atividades letivas, alargando o ambiente educativo para além dos dias letivos e da sala 

de aula. 

A inserção da música apenas em um projeto comemorativo revela o aspecto 

funcionalista ainda presente na concepção deste PPP. A festa das nações acentua o 

caráter ritualístico que permanece vivo nos espaços escolares desconsiderando o aspecto 

formativo da música. 

O quadro de professores do colégio Visconde de Guarapuava é composto por 

quatro professores com formação em Arte-educação.  

Quanto à infraestrutura para o funcionamento das aulas, não ocorreu nenhuma 

adaptação do seu espaço físico. São utilizadas as próprias salas de aula, como para todas 

as disciplinas regulares. Apesar de esta escola possuir um auditório, ele não é usado 

para a aula de música. Os recursos materiais disponíveis são: flautas, baquetas, caixa de 

som, aparelhos de DVD, micro-sistem. Não tem teclado, todavia esta escola possui um 

piano que necessita de reforma e manutenção. Sendo assim, contraria as instruções do 

Parecer quanto a adequação de espaços, manutenção e reparo de equipamentos para 

provisão do trabalho com a música. A responsabilidade, segundo o Parecer, recai sobre 

a secretaria de educação ou seu representante, a respeito do cuidado com as instalações 

e o planejamento arquitetônico, bem como investimento necessário para aquisição e 

manutenção de instrumentos musicais. (BRASIL, 2013, parágrafo VIII). 

 

Planos de Curso  

Os planos de curso da escola Visconde de Guarapuava são elaborados tendo 

como base as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCEs). A metodologia, 

normalmente, não segue as suas orientações e se expressa por meio de objetivos e 

avaliação.  

Os planos de todos os professores encontrados mencionam a Lei nº 11.769/08 e 

repetem-na, praticamente, em todas as séries. Tal como contemplam os temas sócio-

educacionais dentro dos conteúdos disciplinares, com ênfase nas leis sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei n° 11.645/08). O 

conteúdo da música é abordado no primeiro trimestre de cada ano.  
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6º ano  

Para este ano, o plano de aula elenca os elementos formadores do som: altura, 

timbre, duração, intensidade; elemento de composição da música, ritmo; os períodos são 

Arte Pré-histórica e Ocidental. Estes se encontram em meio a conteúdos exclusivos de 

artes visuais, ainda que seja um trimestre dedicado à música.  

Seus objetivos consistem em conhecer os elementos e formas compositivas em 

dança, teatro, música e artes visuais em seus diferentes contextos históricos e sociais; 

além de perceber as diferentes manifestações artísticas relacionando-as ao seu cotidiano. 

Possibilitar diferentes experienciações artísticas procurando desenvolver a capacidade 

criativa e crítica. Denota-se a referência sistemática às demais linguagens artísticas o 

que desfavorece o trabalho com os elementos e as especificidades da música e a 

articulação entre os conteúdos elencados com os objetivos propostos. 

A metodologia faz referência ao uso de imagens, de vídeos, de audições sonoras 

e de atividades práticas voltadas para o desenvolvimento do conhecimento em arte nas 

suas diferentes linguagens. Nesse caso, as “audições sonoras” poderiam contemplar as 

obras musicais dos períodos indicados, discriminando auditivamente os elementos e 

conteúdos que as compõem e sua forma estrutural que, por serem opostos 

historicamente, facilitaria a identicação de suas partes distintas, para então relacioná-los 

com uma experiência criativa tornando sua abordagem significativa.  

 

7º ano  

O planejamento para este ano é composto somente por elementos formais 

(altura, timbre) fornecidos pelas DCES articulando-os com o elemento de composição, a 

improvisação. Este modo de fazer música é muito peculiar e exige uma base teórica 

adequada, suficiente para interiorizar elementos musicais e da teoria musical que 

possibilitem uma composição instantânea, não aleatória, mas com elementos que dão 

sentido ao discurso musical. 

A justificativa aponta o conhecimento dos elementos do som e sua importância 

para compor música. E de fato são, tornando-se injustificável a indicação de dois 

elementos do som, altura e timbre, uma difícil combinação para resultar numa 

composição, no máximo funcionariam como um exercício preparatório para compor. A 

improvisação requer a interiorização do ritmo e uma fluência na sua exteriorização e 

expressão. 
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 A metodologia consiste na apreciação de obras, vídeos, para “propiciar ao aluno 

o contato com a arte popular e suas diversas manifestações. Apreciação de imagens”. 

Não parece ser um meio eficaz de alcançar o objetivo de compor e aprender improvisar. 

No plano desse ano, observa-se a predominância da arte popular, denotando uma 

sintonia com o Parecer 12/2013, mas destoando da perspectiva das Diretrizes que cita a 

preocupação com a cultura erudita. 

Para Adorno (1994), a boa música séria contém todos os elementos necessários e 

reconhecíveis de tal forma organizados que resultam numa unidade significativa e 

particular, de aspecto formativo, não corroído pelo cotidiano. 

O grau de dificuldade que essa música apresenta é requerer um nível complexo 

de reflexão e um determinado esforço para ser ouvida e compreendida, de maneira que 

Adorno (1994) defende a possibilidade da formação de ouvintes por meio dela, visto 

que propicia um “diálogo criativo e inovador com a tradição” (ADORNO, 1994, p. 

119). Enquanto que, a música popular rebaixa-se à padronização, aos artifícios que a 

transformam em bem de consumo e à integração pretendida pela indústria sonora.  

De acordo com Duarte (2003) a música séria sofre com a decrescente capacidade 

auditiva das massas, inclusive dos escolarizados, tanto mais a música radical (nova 

música) tão defendida por Adorno, cuja complexidade, suplanta em muito, a capacidade 

de apreciação. A música de Schönberg e, até mesmo a de Stravisnski, sequer são 

mencionadas nos planos analisados. Já as paradas de sucesso, a canção popular que 

requer apenas uma audição infantil, não obstante à falta de conteúdo, são largamente 

utilizadas, todavia, como diz Duarte (2003, p. 107), nelas “nada há para ser 

propriamente “apreciado”: a música se consome a si mesma, de tão banal que é.”  

 

8º ano 

No plano deste ano, os elementos da música citados são: altura, duração, timbre, 

intensidade, densidade. Os elementos composicionais são: ritmo, melodia, harmonia, 

tonal; técnicas: vocal, instrumental e mista. Neste 1º trimestre, a citação desses 

elementos é precedida por elementos formadores de artes visuais e após sua citação, 

prossegue com elementos da dança abarcando conteúdos e modos de compor das três 

modalidades. 

1º trimestre 
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 A abordagem em música é Música no Modernismo; Vida e obra de Heitor Villa 

Lobos; é a primeira vez que se menciona um compositor de música erudita e brasileiro 

em um plano de curso. 

2º trimestre 

Música: altura, duração, timbre, intensidade, densidade, ritmo, melodia, 

harmonia; Tonal, Técnicas: vocal, instrumental e mista;  

Indústria Cultural: Artistas pop desde Elvis até Lady Gaga. 

Nos planos de aula deste ano, a música é mencionada em todos os trimestres, 

repetindo-se, as três vezes, os mesmos conteúdos formadores do som e composicionais 

(DCEs). Neste trimestre as quatro modalidades apresentam-se desta mesma forma.  

3º trimestre 

A abordagem de música se constitui em seus conteúdos estruturantes: altura, 

duração, timbre, intensidade, densidade; Composição: ritmo, melodia, harmonia; Tonal; 

Técnicas: vocal, instrumental e mista. 

O período abordado em música é Hip-Hop  – Mcs Internacionais e nacionais. A 

justificativa consiste em compreender os termos e conceitos estudados, como também a 

sua aplicação prática.  

Tem como objetivos enfocar o significado da Arte (dança, música, visuais e 

teatro) na sociedade, abordando a mídia e os recursos tecnológicos na arte; Percepção 

dos modos de fazer Arte, através de diferentes mídias, recursos e vários materiais; 

Teorias das linguagens; Produção de trabalhos de representação utilizando 

equipamentos e recursos tecnológicos. 

A indústria cultural e hip-hop são movimentos coesos com a indústria de 

consumo. Estes movimentos, apesar de não terem nada de inocente são abordados sem 

parcimônia, ou qualquer advertência e criticidade quanto a sua ideologia. Essa 

despreocupação poderia ser recompensada com um compromisso redobrado em buscar 

elementos musicais no interior desses movimentos e relacioná-los com os conteúdos 

selecionados. Em uma música da Lady Gaga, por exemplo, poderia analisar-se seu 

modo de produção, os timbres utilizados,  a distorção deles; quais seriam os timbres 

originais (antes de serem modificados eletronicamente); qual é o caminho do baixo (o 

desenho melódico do grave); quanto a percussão, qual o padrão ritmo utilizado; 

reconhecimento da técnica mista (vocal e instrumental); ainda, teria a possibilidade de 

compará-la com uma composição de um MC, identificando elementos iguais, diferentes 

ou os que se repetem, etc. Após esse entendimento composicional, todos os elementos 
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musicais reconhecíveis de uma boa música séria de Villa–Lobos seriam captados com 

muito maior clareza, tornando possível sua ampliação para um contraponto desta com 

aquelas, relacionando e distiguindo as semelhanças e as diferenças.  

Por outro lado, a invasão permissiva da indústria cultural, é preocupante, pois 

não se menciona nenhuma discussão sobre a função social e ideológica deste modelo de 

consumo, nenhuma postura crítica que identifique os malefícios da padronização 

excessiva e do controle subjetivo deste tipo de música. Os produtos musicais 

responsáveis pela regressão auditiva não deveriam sequer ser mencionados na escola, 

quanto mais contemplados no currículo, pois eles promovem a semiformação.   

A característica da semiformação é a incapacidade de compreeensão dos 

elementos teóricos estudados e ainda, conforme Pucci (2012, p. 20), acentua a tendência 

de “captá-los de maneira ingênua, disforme e prejudicial”, inclusive, pelos sujeitos que 

se encontram submetidos ao processo educacional. 

A semiformação é tão mortal que não se deve entendê-la como um caminho 

intermediário para a formação e sim, o que ela é na realidade: um empecilho à 

formação. Segundo Pucci (s/a, p. 3), a semiformação, ao invés de instigar o 

desenvolvimento pleno das potencialidades pessoais com vistas à transformação social, 

funciona como um “verniz formativo que não dá condições de se ir além da superfície”.                  

 

9º ano 

Os planos de curso deste ano seguem as proposições das DCEs para organização 

dos conteúdos musicais no 2º trimestre. Abordam os movimentos/períodos: Arte 

engajada, Movimento hip-hop, Grafitte, Rap; Composição estética – Arte e sua função 

social. Fica evidente a falta de fundamentação para essa abordagem na justificativa e na 

bibliografia citada, pois considera válido o processo criativo por meio de “algo 

engajado”, visto que “faz com que o aluno procure algo significativo a sua realidade”. 

Essa manifestação artística pode utilizar-se de qualquer uma das linguagens 

relacionadas, o teatro, a música, a dança ou o processo de criação visual. O plano 

reforça a concepção de música engajada ao realismo de seu conteúdo, ou seja, a 

capacidade de adesão dos alunos na expressão do seu contexto. 

A referência bibliográfica reitera essa contradição. Entre as bibliografias das 

demais linguagens artísticas, consta uma (01) obra referente à música, O som e o 

sentido, de Wisnik. Entretanto, essa bibliografia não trata de arte engajada, nem de 

música engajada, portanto não é pertinente fundamentar o conteúdo nesta obra. Ela 
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assume o aspecto de uma ideia solta e uma justificativa mal formulada. A discussão 

sobre esta temática poderia se enriquecida com elementos históricos e suas 

contradições. 

 A DCE, ao abordar um tema tão polêmico como música engajada não fornece 

qualquer orientação crítica, prévia e contundente, antes, imprime um aspecto de 

naturalidade e de positividade desta manifestação artística.  

 

1º ano 

Os planos de curso seguem as proposições das DCEs para organização dos 

conteúdos artísticos. Em um deles não há divisão de trimestres para separá-los em 

modalidades artísticas. 

Os conteúdos da música estão entremeados a todos os outros, sendo eles, os 

elementos de formação: altura, intensidade, duração, timbre; Gênero: erudito, popular, 

folclórico; Música Brasileira, Africana.   

Uma disparidade muito grande na apresentação dos conteúdos artísticos é 

notada, bem como, a priorização dos conteúdos das artes visuais. 

A música é abordada de maneira tímida e divide espaço com as artes visuais, 

com a dança e com o teatro, buscando-se relacionar seus conteúdos e aplicar seus 

conhecimentos no contexto cultural e social em que se inserem para perceber a 

influência desses sobre as produções artísticas. 

Em outro plano de curso representativo desta escola, a música é abordada no 1º 

trimestre e o plano segue as proposições das DCEs para organizar os seus conteúdos. 

A metodologia busca unir elementos da música da atualidade mais pensamento 

crítico, mais letra e melodia para o desenvolvimento artístico em sua forma e conteúdo, 

utilizando-se da música concreta, música eletrônica, música contemporânea, paisagem 

sonora e arte. Aliás, a palavra paisagem sonora se encontra em todas as instruções das 

DCEs, e esta é a segunda vez que é citada entre todos os planos de aula analisados. 

No desenrolar do trimestre, propõe-se associar música e movimento visual, 

partitura gráfica e poesia concreta, utilizando-se de recursos acessíveis como, celulares 

e computadores para composição e captação sonora. Esses procedimentos parecem ter 

como objetivo final a realização de um Projeto experimental - instalação sonora. Cita: 

Música (Lei n.°11.769/08). 

 Mesmo com toda a mistura de elementos da indústria cultural, indústria de 

entretenimento e da música de massa, a proposta descreve um objetivo contundente: 
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ampliar a educação do ouvido para o sensível, o saber e o fazer artístico, estimulando o 

processo criativo do aluno. 

 A dúvida recai na falta de enfoque sobre a questão auditiva em anos anteriores e 

na incoerência da proposta de “ampliação” de uma audição que não teve seu processo 

iniciado, nem desenvolvido. O plano não menciona a maneira pela qual o professor 

utilizará a música concreta, a música eletrônica, a música contemporânea, a paisagem 

sonora e a arte como meios constitutivos para uma audição ampliada. 

 Os demais objetivos se dispersam em diferentes modos de fazer arte, pesquisa e 

processo criativo. Abordam-se questões pertinentes à humanidade e à sua história, com 

ênfase na produção visual. O exíguo tempo destinado à Arte, e compartilhado com a 

música, parece se esgotar na simples leitura das proposições. No entanto, não há traço 

de preocupação a esse respeito, posto haver espaço para atividades escritas, de pesquisa, 

de compreensão e interpretação de texto, além da inclusão de filmes e trabalhos com 

diferentes materiais. As teorias, de acordo com o plano, serão vivenciadas na prática, 

por meio de experimentações. Esse procedimento se repete em todos os trimestres, 

independentemente da modalidade artística.  

Depois de longas proposições em artes visuais, segue a orientação para a 

utilização do livro didático de Arte e outros recursos acessíveis - celular e computadores 

para composição e captação sonora. Não há registro de qualquer advertência ou alusão à 

questão da qualidade ou a falta dela em relação às ondas sonoras emitidas por esses 

equipamentos eletrônicos. O som, eletronicamente captado, altera a qualidade da fonte 

sonora original, uma possível desafinação pode ser detectada pela falta de qualidade na 

emissão ou na ampliação sonora alterando a altura da nota emitida (hertz); os timbres 

sofrem uma “falsificação” dependendo do tipo de tecnologia utilizada para sintetizar a 

onda sonora eletronicamente; a intensidade (decibéis) em excesso é extremamente 

prejudicial para a integridade auditiva. O desconhecimento desses eventos e a falta de 

capacitação nessa área (tecnologia) podem comprometer seriamente o desenvolvimento 

de uma audição privilegiada. 

 Por certo que o currículo é um campo de disputa de poder e nos planos de aula é 

possível essa percepção. Em todos eles, da escola Visconde de Guarapuava, percebe-se 

a falta de equidade no tratamento das diferentes linguagens. A sobreposição das artes 

visuais sobre as demais é notória. Quanto à música, a citação de elementos formadores e 

de composição da música geralmente não tem ligação com a metodologia e objetivos 

traçados.  Na maioria das vezes a metodologia propõe apreciação de filmes e vídeos, 
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mas nunca especifica quais elementos serão apreciados e a relação destes com os 

conteúdos abordados.  

Sabemos que o professor que domina sua prática não necessita detalhar sua 

metodologia ou descrever seu modo de ensinar no planejamento. No entanto nos planos 

analisados a metodologia é sempre descrita e revela certa fragilidade em conectar 

conteúdos selecionados acentuando o caráter fragmentado das DCEs. Não parece haver 

um cuidado organizacional dos conteúdos e objetivos e um encaminhamento 

metodológico que possibilite desenvolvimento gradativo destes, elevando-os a níveis 

cada vez mais elaborados. 

A vulnerabilidade aos apelos da indústria cultural foi detectada nos planos de 

curso, bem como, o conhecimento superficial a respeito da música.  Adorno (2010), 

alerta para o prejuizo causado pelo planejamento de um conteúdo de qualidade de forma 

rasa e descuidada, consequentemente será socializado como semiformação espalhando 

seus elementos tóxicos que impedem a formação, tendo a educação como meio. 

 

Colégio Estadual Ana Vanda Bassara - Ensino Fundamental, Médio e Profissional 

Projeto Político Pedagógico 2015 

O PPP desta escola foi aprovado em 2015 e ressalta a importância de evidenciar 

papel da escola na transmissão, apropriação e socialização dos saberes culturais, numa 

base intencional que “pressuponha uma práxis transformadora: caminho este a ser 

percorrido por todos na escola”.  (PPP, 2015, p. 44)  

O PPP menciona os Programas socioeducacionais, mais especificamente a Lei 

Federal nº 11.525/07, que subsidia ações de prevenção ao uso indevido de drogas, 

sexualidade humana, enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. A 

proposta cita outros marcos legais:  

 

Lei 10639/08, trata sobre a obrigatoriedade do ensino de História e cultura 

Afro-brasileira, africana e indígena; Lei 13,381/01 História do Paraná; Lei nº 

11.769/08 Ensino de Música; Estatuto de Idoso e Educação Fiscal e 

Tributária Decreto nº 1143/99 - Portaria nº 413/02; Educação Ambiental Lei 

Federal nº 9795/99 - Decreto nº 4281/02; sexualidade e questões de gênero. 

Enfatiza-se também a cultura da prevenção, com a instalação do Programa 

Brigada Escolar – Defesa Civil pelo decreto nº4837/2012 e a instrução nº 

024/2012. Todos esses marcos apresentados possuem uma historicidade, 

ligada ao papel e à cobrança da sociedade civil organizada, em especial dos 

movimentos sociais. Esses pressupostos, devem estar presentes nos planos 

docentes bem como sua abordagem deverá acontecer sempre que necessário. 

(PPP, 2015, p. 45). 
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A proposta alinha-se às instruções do Parecer 12/2013 que diz respeito à 

inclusão do ensino de música, como conteúdo curricular obrigatório ainda que 

apresentada em meio a todas as outras obrigatoriedades.  

O quadro de profissionais para o ensino da música tem este perfil: 03 (três) 

professores formados em Arte-educação (01 professor com padrão/ 02 professores com 

aula extraordinária). 

 A escola mantém um espaço exclusivo para artes. Todas as modalidades 

usufruem de uma sala de aula especial, sem preparo acústico para música. Esta sala está 

equipada com materiais e recursos pedagógicos para todas as modalidades artísticas. 

Para música estão disponíveis flautas, baquetas, caixa de som, aparelhos de DVD e 

micro-sistem. Não possui violão, teclado, ou idiofones (instrumentos de altura definida) 

– menciona-se estes pela razão de serem instrumentos harmônicos – auxiliam 

grandemente a construção do ouvido musical e o desenvolvimento da definição das 

alturas (elemento de formação do som) e, consequentemente, da melodia percebida pela 

definição das alturas, ou seja, pelo reconhecimento das notas musicais, pressuposto para 

a afinação vocal, imprescindível no caso específico do coral; e harmonia (identificação 

dos sons simultâneos) que solicita uma discriminação auditiva apurada e uma extrema 

afinação. Neste caso, em que o projeto desta escola é o canto coral, existe a 

possibilidade da prática desse conhecimento e ainda, da ampliação da capacidade 

auditiva. 

 O projeto de música CANTO CORAL, dessa escola, é realizado em contra 

turno. Para desenvolvê-lo tem a frente um profissional formado em arte/educação, que 

trabalha e se apresenta com um repertório de música popular. A participação dos 

estudantes é bastante significativa e satisfatória, conta com um bom conceito da escola e 

da comunidade. O acompanhamento instrumental é executado por um violonista, 

voluntário da comunidade. 

Este é um projeto exclusivo da área da música, mais precisamente da expressão 

vocal, em que o estudante tem a oportunidade de se inteirar da melodia, harmonia e 

ritmo. Além disso, exige como pré-requisito a afinação ou a busca por ela. Uma boa 

afinação perpassa pela audição: saber ouvir é a base do canto um coral. Ao se exercitar 

nesta atividade musical a audição de sons diferentes e simultâneos (harmonia) começam 

a ser dominados gradativamente até atingir um alcance perceptivo importante. Além do 

propósito musical, conforme o Parecer (BRASIL, 2013) “alargam-se o ambiente 

educativo para além dos dias letivos e da sala de aula”. Embora não haja interação de 
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todos os estudantes nesta atividade musical (nem todos os estudantes integram o coral) 

há uma participação efetiva de membros que compõem a comunidade local, inclusive, 

no acompanhamento instrumental. 

 

Planos de Curso  

6º ano  

Para o trabalho de artes com os sextos anos estão listados os conteúdos 

específicos iniciando-se pelos períodos indicados nas DCEs, um apanhado geral de cada 

linguagem artística; elementos compositivos com ênfase nas artes visuais. Os elementos 

de formação da música serão mencionados a partir do 21º lugar de uma lista imensa de 

artes visuais, elencados assim: Música Brasileira (Lei 11.769/08), Melodia, Ritmo, 

Timbre e Densidade.  

Embora a instrução supracitada afirme que se possa e deva trabalhar as quatro 

linguagens simultaneamente, observa-se um desfavorecimento das demais linguagens 

em favor das artes visuais. A citação de dois elementos de composição e dois elementos 

formadores do som, sem que haja uma conexão plausível entre eles, dificulta um 

trabalho musical significativo.  

 

7º ano 

No plano deste ano, percebe-se que há uma continuidade na proposta de ensino 

de música do ano anterior e se expressa nos seguintes aspectos: elementos formadores, 

composicionais e períodos pinçados entre as quatro linguagens artísticas com ênfase nas 

artes visuais. Esta lista, do sétimo ano, é mais generosa com a área de música. Música: 

Vocal, Paisagem Sonora, Musicalização; Improvisação; Duração, Timbre; Instrumentos 

musicais; Melodia, Estrutura; Altura, Ritmo, Densidade. 

 A percepção e reconhecimento da estrutura da música possibilitam a 

composição, desde as maiores obras eruditas até uma música pop. Neste plano está 

indicado o modo de compor: improvisação. Se levarmos em conta o conhecimento 

prévio dos alunos ou a falta dele, tomando como referência o ano anterior e a falta de 

ênfase aos conteúdos da música, concluiremos que a proposta se torna uma exigência 

excessiva para eles. 

 Dependendo da habilidade e experiência do professor poderá resolver os 

excessos de exigência e quantidade de conteúdos com o emprego da paisagem sonora. 
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No entanto, a responsabilidade de tornar elementos desconexos em algo significativo 

recai sobre o docente, nem sempre preparado para esse impasse. 

 

8º ano  

Neste ano, no plano de trabalho docente, os elementos continuam sendo 

pinçados entre elementos formais e de composição das DCEs (idem 6º e 7º). 

Acrescenta-se aos demais “movimentos e períodos” música: Erudita; Rap; Rock; 

Minimalista; Eletrônica; Contemporânea; acrescentando-se Sertanejo pop e Afro-

brasileiro que não constam na listagem original das DCEs.  

No decorrer do plano não se encontra nenhuma justificativa crítica a respeito das 

apropriações das linguagens genuinamente culturais populares via indústria da cultura, 

que no caso resulta na sua sujeição aos modismos e aos padrões de venda do sertanejo 

pop. Não há orientações de como e porque abordar os outros movimentos, senão 

palavras generalistas e imprecisas, como desenvolver, conhecer, apreciar. 

 

9º ano 

Os elementos da música são pinçados aleatoriamente das colunas dos conteúdos 

estruturantes, sem respeitar os elementos de formação do som e o momento 

organizacional desses no processo de composição. Por exemplo: som, timbre, ritmo, 

densidade. Há uma falta de lógica nesta seleção, pois o som é o material da música; 

timbre e densidade são dois dos elementos formadores do som; e ritmo é um conteúdo 

composicional que se refere à duração – elemento de formação do som – não citado 

entre os demais. 

Estes aspectos mesclam-se a outros das demais linguagens, sobretudo das artes 

visuais, pinçados do mesmo modo. Os movimentos musicais seguem as instruções das 

DCEs sem uma orientação metodológica específica sobre eles. 

 

1º ano 

Não disponível no site 

As dificuldades encontradas, em todos os aspectos e em diferentes graus, pela 

escola e pelos professores parecem, como diz Adorno (2010, p. 28) entrar em uma 

“contradição com as pretensões imanentes de democratizar a formação cultural” 

previstas pela lei e seus desdobramentos. Não é possível democratizar a cultura por 

meio de valores aproximados.  
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Adorno (2010, p. 29) faz uma analogia com a execução de uma obra musical, 

“uma execução medianamente boa de uma obra musical não expressa em termos médios 

seu conteúdo – pois toda execução fica sem sentido quando não é boa inteiramente –”. 

Não há possibilidade de compreensão do sentido de uma peça musical se não for 

executada corretamente.   

Seja por despreparo ou por exigência além do domínio musical e da capacidade 

de transformar conteúdos fragmentados em experiência significativa, a advertência de 

Adorno continua válida: “O entendido e experimentado medianamente – semientendido 

e semiexperimentado – não constitui o grau elementar da formação e sim seu inimigo 

mortal.” (ADORNO, 2010, p. 29). Portanto, não há desculpas que justifiquem o fato de 

alunos permanecerem à mercê de modismos da música de consumo por terem 

semientendido e semiexperiementado eventos musicais durante seu percurso 

educacional. Se a escola não os capacitar com critérios para que rejeitem ou assimilem 

elementos musicais apropriados, tampouco encontrarão condições para romper com os 

padrões impostos pela indústria cultural no contexto sociocultural em que vivem. A esse 

respeito Adorno já havia alertado: “Elementos formativos inassimilados fortalecem a 

reificação da consciência que deveria justamente ser extirpada pela formação”. 

(ADORNO, 2010, p. 29).  

          

3.1.1 Algumas considerações sobre as escolas 

Constatou-se que o PPP de cada unidade escolar procura incorporar as 

determinações legais (leis, decretos e resoluções).   Todos os planos de aula, na área de 

artes, mencionam a Lei 11 769/08 repetindo-a, sitematicamente, em todos os anos. 

 Todas as escolas, em quase todos os anos, no decorrer dos trimestres, contemplam os 

temas socioeducacionais dentro dos conteúdos disciplinares, com ênfase nas leis sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei n° 

11.645/08). A Arte é uma disciplina optativa nos anos finais do ensino médio. Todas as 

escolas oferecem a disciplina, que tem caráter obrigatório, até o 1º ano do Ensino Médio 

(2h/a por semana). 

Durante a pesquisa, ficou evidente que a arte nunca foi protagonista nas escolas, 

ao contrário, “a maior parte do tempo esteve a reboque de demandas políticas 

econômicas e culturais”; esse notório descaso, conforme Subtil (2011, p. 250), 

impossibilitou e continua impossibilitando que ela se estabeleça “no campo escolar 

como conhecimento importante e significativo”. O descaso deriva-se de uma 
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dificuldade histórica em se encontrar um espaço digno para a arte, na matriz curricular. 

De acordo com Trojan (2002, p. 7), “O peso da história do ensino da arte na escola 

brasileira e das concepções teóricas que o matizou ainda se faz sentir nos dias de hoje, 

tornando difícil superar os problemas de sua posição no currículo escolar”.  

As análises demonstraram o esforço das escolas em incorporar o ensino da 

música na disciplina de artes no currículo escolar, mas também, enfrentam dificuldades, 

desconhecimento, falta de investimentos e de políticas públicas adequadas para que a 

prática musical se concretize na escola. A polivalência continua a persistir: de forma 

velada nos termos normativos documentais e naturalizada na prática escolar.  

De acordo com as observações e análises, os planos de curso das escolas de 

Guarapuava se orientam e se fundamentam nas DCEs. Estas por sua vez foram 

influencidadas pelos movimentos de arte-educadores que se fundamentam na 

metodologia triangular de Ana Mae Barbosa.  

Dessa forma, as DCEs estruturam os conteúdos da música e todas as outras 

modalidades artísticas num modelo semelhante, sendo eles, elementos de formação, 

composição e movimentos e períodos. A primeira coluna se constitui do elemento 

fundamental da modalidade artística que, para a música, é o som e suas qualidades 

básicas; a segunda coluna lista os conteúdos composicionais que envolvem a produção 

artística; e a terceira coluna perpassa os movimentos ou períodos históricos e seus 

diferentes meios e formas de produção musical com o material disponível a cada época. 

A influência da metodologia triangular pode ser percebida no encaminhamento 

metodológico (PARANÁ, 2008, p. 69-70), que deve contemplar três momentos da 

organização pedagógica: 

 

• Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a obra 

artística, bem como, desenvolva um trabalho artístico para formar conceitos 

artísticos.  

• Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e acesso à 

obra de arte. 

• Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que 

compõem uma obra de arte.  

 

 

Ao fazer um paralelo com a metodologia triangular, fica claro que teorização 

corresponde ao eixo norteador da contextualização; sentir e perceber corresponde ao 

eixo da apreciação; e o trabalho artístico, ao fazer artístico. Como todos os professores 



 
 

119 
 

que atuam nas escolas têm graduação em Arte-educação, seus planos, seus objetivos e 

metodologia evidenciam essa influência.  

Constatou-se, nos planos de aula, uma tendência à fragmentação, não há uma 

ligação de conteúdo entre os três momentos. Por exemplo, um período musical 

abordado daria suporte para a percepção e a apropriação de uma obra artística específica 

desse período; no entanto, no momento “sentir e perceber” há indicação de uma obra 

não característica de tal perídodo, ou mais gravemente, a leitura de imagens é colocada 

como acesso à obra de arte (apreciação), confirmando a forte influência da arte visual. 

Assim posto, as dificuldades em relação à apreensão estética da música ficam evidentes, 

visto que o acesso à obra musical se dá pela audição e por meio do seu 

desenvolvimento, o que dificilmente acontece (problema detectado no decorrer da 

análise). Os elementos formadores do som (altura, duração, etc.) são sempre repetidos, 

mas, raramente ouvidos. Por último, o trabalho artístico e a produção, que nos planos 

continua a evidenciar a influência das artes visuais. Em música, essa produção se daria 

por meio da improvisação, interpretação e composição. Essas formas de produção estão, 

de alguma forma, listadas nos conteúdos, mas os objetivos e a metodologia não 

instruem claramente sobre o procedimento adequado para alcançar esse “fazer musical” 

e, consequentemente, não se concretiza em atividades musicais ideais. 

  Os movimentos e períodos são apresentados com uma facilidade maior, pois 

parecem fazer mais sentido, sobretudo quando aparece indústria cultural, música 

popular, contemporânea, engajada, etc. Estes produzem um efeito de brainstorm (literal: 

tempestade de idéias), uma profusão de idéias, uma fluidez de pensamento e 

criatividade, uma compulsão em pesquisar, produzir, etc. Entretanto, estes temas, mais 

polêmicos e contraditórios, estão desprovidos de uma fundamentação teórica adequada 

e crítica que esses movimentos requerem. 

               Não há nenhuma pretensão de dizer que o docente capacitado e que domina 

sua prática tenha necessidade de descrevê-la no seu planejamento. No entanto, uma vez 

descritas, depreende-se delas uma falta de ligação dos conteúdos com os objetivos e 

metodologia relacionados, e um aparente descaso ou desconhecimento para que isso 

aconteça. A metodologia que consta no planejamento mais parece um procedimento 

mecânico de reprodução das diretrizes como um “siga o modelo” das artes visuais.  

  A metodologia e/ou objetivos ficam descolados dos conteúdos selecionados e 

do modo de operacionalizá-los, apresentando, inclusive, contradições. Essa dificuldade 

é compreensível, visto que se requer do profissional, que atua nas quatro diferentes 
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áreas artísticas, incumbências e responsabilidades muito acima de sua capacitação e de 

sua criatividade (em música) para superar os impasses do cotidiano durante a prática 

musical, pois esta pauta-se pelo dinamismo e sugere inúmeras possibilidades que 

exigem soluções instantâneas, percepções inventivas e criações inéditas para tornar a 

experiência musical única por meio da produção, composição ou improvisação. 

Somente um docente com formação e conhecimento adequados poderia estar suprido 

com elementos musicais previamente internalizados para desenvolvimento qualitativo 

da sua prática musical. 

  Muitas vezes, as determinações que permeiam o discurso não se concretizam 

na prática e no desenvolvimento de uma atividade musical. Os planos de curso, embora 

se fundamentem nas DCEs, parecem não aprofundar os conhecimentos adquiridos e 

encaminhá-los para níveis cada vez mais elaborados e complexos da aprendizagem 

musical. A metodologia, os objetivos e as práticas citadas tendem a não seguir as 

orientações do encaminhamento pedagógico dispostos nas DCEs, salvo raras exceções. 

Não que isso seja necessário, tampouco intenciona-se afirmar que as DCEs devam ser 

consideradas fonte absoluta de sua prática. Inclusive, no segundo capítulo deste 

trabalho, abordou-se o fato de as próprias DCEs parecerem uma colcha de retalhos, 

reconhecendo a difícil tarefa do professor em transformá-la numa experiência 

significativa.  

Na realidade, sem um esforço muito grande, uma motivação pessoal por parte do 

docente, o ensino da música ficará relegado a uma forma mecânica e aleatória de um 

simples pinçar de elementos “soltos” num jogo de múltiplas escolhas, a serem 

“despejados” em um determinado momento na sala de aula.  

As instruções de ensino e dos planos pedagógicos reduzem conteúdos musicais a 

termos genéricos e a equidade entre as quatro linguagens se mostrou, como 

historicamente provado, impraticável. Denota-se a falta de equilíbrio na organização dos 

conteúdos artísticos e uma ênfase demasiada às artes visuais.  

Esse conflito, que é inclusive histórico, a respeito da constituição do currículo, 

em especial, no que se refere às artes, revela-se um campo minado de interesses e 

ênfases onde se “travam ferozes competições”. Este fato remete ao documento 

“Indagações do Currículo” (2007) organizado em cinco textos entre os quais destaca-se 

“Currículo, Conhecimento e Cultura” que afirma: “O currículo não é um veículo que 

transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que, ativamente, em 

meio a tensões, se produz e se reproduz a cultura”. (BRASIL, 2007, p.28).  
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Segundo o documento (2007), o currículo é o dispositivo basilar para o processo 

educacional do ser humano, constituído de forma instransferível e insubstituível no 

processo formativo do homem comum, pautado nas relações entre a sociedade e a 

escola, por saberes e práticas socialmente construídos que se transformam em 

conhecimentos escolares.  

Acontece que, na prática, evidencia-se uma hierarquia em que as chamadas 

disciplinas científicas são supervalorizadas “secundarizando-se os saberes referentes às 

artes e ao corpo”. (BRASIL, 2007, p. 25). A valorização do racional a despeito do 

afetivo: “privilegiamos somente a comunicação verbal, desconsiderando outras formas 

de comunicação humana, como a corporal, a artística etc.” (BRASIL, 2007, p.40).  

Justifica-se a presença da matemática em detrimento da arte:  

 

Nessa hierarquia, separam-se a razão da emoção, a teoria da prática, o 

conhecimento da cultura. […]. Nessa hierarquia, silenciam-se as vozes de 

muitos indivíduos e grupos sociais e classificam-se seus saberes como 

indignos de entrarem na sala de aula e de serem ensinados e aprendidos. 

Nessa hierarquia, reforçam-se relações de poder favoráveis à manutenção. 

(BRASIL, 2007, p. 25).  

 

 

A comodidade na aceitação e permanência dos conhecimentos tradicionais 

parece inquestionável, pois de uma forma “lógica” o currículo já está determinado. A 

inserção do conteúdo cultural, no currículo, traz a possibilidade da crítica e amplia a 

possibilidade de entendimento de que as coisas não são inevitáveis, e sim, 

questionáveis. A partir dessa compreensão, pode nascer uma nova abordagem da 

atividade intelectual que permita a identificação de elementos regressivos nos artefatos 

culturais, questionar e desafiar sua pretensa isenção de interesses ocultos e aparência de 

pureza. “A atividade intelectual centra-se, assim, na crítica da cultura em que estamos 

imersos”. (BRASIL, 2007, p. 42). Como exemplifica o documento, 

 

[...] visões estereotipadas da mulher propagadas em anúncios; [...] estímulos à 

erotização precoce das meninas, visíveis em brinquedos e programas infantis; 

presença e aceitação da violência em filmes, jogos e brinquedos. Outros 

exemplos poderiam ser citados, reforçando-nos o ponto de vista de que os 

produtos culturais à nossa volta nada têm de ingênuos ou puros; ao contrário, 

incorporam intenções de apoiar, preservar ou produzir situações que 

favorecem certos grupos e outros não. (BRASIL, 2007, p. 42). 

 

 

Esse cenário conflituoso apresentado pela cultura reforça a visão cômoda de que 

as coisas devem permanecer como estão e esconde a necessidade de enfrentar a 
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problemática que envolve os artefatos culturais que circundam os alunos em espaços 

não escolares. A música se encontra fortemente presente em espaços socio-educativos 

como shoppings, clubes, associações, igrejas, meios de comunicação, grupos informais 

de convivência e muitos outros que compõem um currículo extra-pedagógico. A música 

vivenciada nesses espaços é resultante de hábitos populares e sua complexa associação 

aos fenômenos da globalização e do consumo. À medida em que essas tendências são 

incorporadas, afetam fortemente o trabalho pedagógico que tende a consolidar situações 

já cristalizadas em oposição ao novo. Acrescenta-se a falta de percepção de que as 

práticas musicais ou artísticas eleitas (aceitas), há muito absorveram influências e 

contaminaram-se pela ação da indústria cultural e exigem uma séria reflexão tanto 

quanto as novas práticas, pois todas, de uma certa forma, oferecem risco de “contaminar 

o currículo”. (BRASIL, 2007, p. 29).  

O espaço dado à música e à cultura no currículo, abre as portas da escola para 

entrada dos elementos presentes nos diversos espaços sócio-educativos que constituem 

o currículo extra-pedagógico. Nesses espaços, a música exerce um papel primordial de 

influência, quer seja formativa ou padronizada, produto da indústria cultural ou da 

cultura popular, estereotipada, contaminada de elementos regressivos, ou resultado de 

uma criação autônoma. O fato é que ela integra esses espaços e os preenche com seus 

produtos que nada têm de ingênuos ou puros, disseminando elementos semiformativos 

pela ação da indústria sonora. 

Não se pode fechar os olhos às ameaças advindas desses espaços paralelos ao 

escolar, benéficos ou não, pois esses artefatos desempenham papel importante na 

formação da identidade das crianças e dos adolescentes, devendo ser prioritário articulá-

los nas estratégias pedagógicas para que se constituam elementos centrais de crítica em 

processos curriculares culturalmente orientados. 

É preciso repensar o diálogo com esses “eventos musicais”, não somente para 

neutralizar influências “indesejáveis”, mas também para assumir posturas que 

possibilitem a desestabilização de privilégios e discriminações presentes na constituição 

do currículo. Essas questões devem ser amplamente discutidas num contexto que tem 

como meta o alargamento da função da escola, da docência e da pedagogia, e que prevê, 

de forma democrática, além do direito à ciência e a tecnologias, o direito à cultura e não 

à semicultura. 

Os mecanismos de hierarquização dos conteúdos ainda estão presentes no 

sistema de ensino e ficaram evidentes durante a pesquisa. Um dos fatores dessa 
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hierarquização deve-se à complexidade do panorama cultural e à urgência na 

capacitação dos profissionais que atuam com a música na escola. A proposição e 

articulação dos seus elementos não podem prescindir de um conhecimento musical 

consciente, caso contrário, a abertura para a música pode representar um desastroso 

espaço para a semicultura, dificultando a correção pedagógica.  

A integração da música ao currículo a torna objeto de apreciação e crítica, de 

modo que somente uma atuação contundente, responsável e séria pode evitar a 

semiformação e “contestá-la, uma vez que, em fases precoces do desenvolvimento, se 

afrouxam seus bloqueios e se pode fortalecer a reflexão crítica”. (ADORNO, 2010, p. 

37). 

 

3.1.1.1 Análise comparativa dos dados obtidos das escolas com as determinações do 

Parecer 12/2013 

As observações, conforme os objetivos desta pesquisa, servem como base para 

analisar seus dados sob o prisma do Parecer 12/20013. Por meio de uma leitura mais 

racional, tendo em vista uma amostragem representativa da inserção do ensino de 

música nas escolas de Guarapuava – considera-se o total das três (03) escolas analisadas 

como cem por cento (100%) –, pode-se concluir que 66% das escolas incluíram o 

ensino de música nos seus projetos político-pedagógicos como conteúdo curricular 

obrigatório. A sua inserção é tratada de diferentes modos na organização dos horários 

no currículo (tempos) e nos espaços educativos dos diferentes estabelecimentos; 

portanto, 100% das escolas criaram ou adequaram tempos e espaços para o ensino de 

música, sem prejuízo das outras linguagens artísticas. 

O currículo do ensino médio abriu “tempo e espaço” para disciplina de arte, de 

forma optativa, para os anos finais do ensino médio, instituindo sua obrigatoriedade 

somente até o primeiro ano. Pode-se afirmar que 100% das escolas de Guarapuava 

restringem-se a cumprir o que é instituído por lei como obrigatório. 

As atividades musicais para todos os estudantes são realizadas por meio de 

projetos em contraturno, e não está explícito o interesse pela participação de membros 

que compõem a comunidade escolar e local; (sempre tendo em vista que a pesquisa 

considera as três escolas como modelo e representam a soma total) podemos dizer que 

2/3 das escolas desenvolvem um projeto exclusivo na área de música, 1/3 na área 

cultural com um espaço para a música. Sendo que 2/3 desses projetos tem, à frente, um 
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profissional sem formação musical, e o outro terço, um profissional com formação em 

arte-educação. 

O quadro de profissionais da educação, nas escolas pesquisadas, é composto por 

100% de professores formados em Arte-educação. Não há, entre os profissionais da 

educação musical, algum licenciado em Música. A contribuição de pessoas da 

comunidade restringe-se a amadores que colaboram especificamente com projeto de 

canto coral, no acompanhamento instrumental e percussão. Não há uma iniciativa que 

valide a incorporação da contribuição dos mestres de saberes musicais, ou de outros 

profissionais vocacionados à prática de ensino de música. 

Não há fomento para uma formação continuada dos professores dessas escolas 

no âmbito da jornada de seu trabalho.  O modo não formalizado com que a música fez 

parte da rotina escolar dificilmente exigiu uma posição firme a respeito da formação dos 

seus profissionais. Com o advento da lei e a garantia de espaço para a música no 

currículo escolar começam a aparecer sinais de preocupação quanto ao nível do seu 

ensino. O conteúdo musical, ao tornar-se uma exigência, tem, em sua defesa, um 

professor polivalente formado, normalmente, em uma área artística que não a música, 

com a incumbência de ministrar um conteúdo que divide a mesma carga horária com as 

demais modalidades artísticas. Esse fato, por si só, justifica, no mínimo, uma formação 

continuada; contudo, não se dispensa uma formação específica, embora essa formação 

seja de vital importância. 

Nenhuma das escolas pesquisadas estabelece parcerias com instituições e 

organizações formadoras e associativas ligadas à música, visando à ampliação de 

processos educativos nessa área. Talvez por desconhecimento dessa possibilidade ou 

pela dificuldade de se estabelecer uma parceria pelos trâmites legais, esse importante 

recurso de promoção e enriquecemento cultural para ambas as partes, tanto as 

instituições musicais como para as escolas, é deixado de lado. 

Todas as escolas (do universo investigado de três escolas representativo de cem 

por cento), de uma forma ou outra, desenvolvem projetos e ações na área de música (e 

cultura) como complemento das atividades letivas, alargando o ambiente educativo para 

além dos dias letivos e da sala de aula. (BRASIL, 2013).  

Nenhuma delas possui um projeto arquitetônico de modo a dispor de instalações 

adequadas ao ensino de música: 2/3 das salas são normais, 1/3 tem salas apropriadas 

para artes (todas as modalidades artísticas), 100% sem condições acústicas básicas. 

Nenhuma delas conta com um investimento necessário para a aquisição e manutenção 
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de equipamentos e instrumentos musicais; 100% delas tem baquetas, contudo, na 

análise dos planos de curso, não há relato de nenhuma atividade que empregue seu uso. 

2/3 das escolas não tem violão; 100% não possuem teclado, xilofone ou qualquer 

instrumento melódico/harmônico imprescindível para autodefinição da altura do som e a 

combinação vertical simultânea dos sons. 

A presença da música na escola tem sido marcada pelo esvaziamento dos seus 

conteúdos, pelo descaso ao seu sistema de símbolos próprios e pela consequente 

desorganização de sua estrutura como linguagem. Na pesquisa, ficou claro, o reduzido 

espaço para criação e questões de percepção. As práticas musicais utilizam-se de 

materiais inadequados, ou enfrentam a escassez de um material adequado. A falta de 

qualidade sonora, quer pelos instrumentos ou pelas péssimas condições acústicas, traz 

sérios prejuízos ao desenvolvimento auditivo. As poucas atividades musicais reduzem-

se às reproduções musicais de baixa qualidade, veiculadas pela mídia, e reforçam um 

caráter imitativo e mecânico. Os profissionais responsáveis pelo ensino da música 

procedem dentro do limite proporcionado pela sua formação, portanto, encontram-se 

impossibilitados de irem além da superfície. 

Essas reflexões e constatações de superficialidade parecem razoáveis para 

impedir ou promover uma experiência significativa com as especificidades formativas 

da música? 

 

3.1.1.1.1 As ações da Secretaria de Educação de Guarapuava em prol da efetivação 

da Lei 11.769/2008 

As responsabilidades designadas pelo Parecer 12/2013 a essa instância foram 

averiguadas uma a uma com o fim de avaliar em que medida o Núcleo de Ensino se 

mobiliza ou se mobilizou ante a Lei 11.769/2008.  

O núcleo não procura identificar profissionais vocacionados que possam 

colaborar com o ensino de música nas escolas, em seus quadros de magistério e de 

servidores. O procedimento para distribuição de aula é padronizado pela secretaria e 

segue a classificação. Não há formação continuada específica para música. Todos os 

profissionais da educação participam das mesmas discussões nas Formações da Semana 

Pedagógica e da Formação em Ação, promovidas pelo Núcleo para professores das 

redes de escolas da Educação Básica. 
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O PARFOR (Plano Nacional de Formação de professores) é um programa de 

caráter emergencial de iniciativa do MEC para provisão de uma 2ª licenciatura, mas não 

há garantia nem um incentivo para que essa segunda licenciatura seja em música.  

A criação de um banco de dados sobre práticas de ensino de música das escolas 

de Guarapuava e a divulgação deles por meio de diferentes mídias não foi efetivada. A 

criação de um banco de dados possibilitaria um intercâmbio de iniciativas bem-

sucedidas e atividades dos próprios docentes de Guarapuava, com vistas ao 

aprimoramento do trabalho com música.  

O Parecer sugere que o Núcleo incentive a elaboração, a publicação e a 

distribuição de materiais didáticos adequados ao ensino de música nas escolas, sem 

desconsiderar seus projetos político-pedagógicos.  Além do material recebido, flauta 

doce e livro didático do seu ensino, não há outro material ou publicação sendo 

incentivado por essa instância. O material citado foi subsidiado pelo governo do estado, 

mas, como não veio em número suficiente (só para uma turma) para sua distribuição, 

encontra-se armazenado.  

A realização de concursos específicos para a contratação de licenciados em 

Música é inexistente. 

Ao Núcleo Regional de Ensino cabe cuidar do planejamento arquitetônico das 

escolas de modo que disponham de instalações adequadas ao ensino de Música, 

inclusive condições acústicas, bem como do investimento necessário para a aquisição e 

manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Em atendimento a esse quesito, 

providenciaram-se alguns equipamentos para a escola Tupy Pinheiro. A escola estadual 

de Reserva do Iguaçu, pertencente ao núcleo de Guarapuava, conta com um músico à 

frente da direção e tem salas específicas para música. O ensino da música consta na 

matriz curricular dessa escola até o final do ensino médio, o que não ocorre nas demais.  

O Núcleo Regional de Ensino não elaborou nenhum projeto que viabilizasse a 

criação de Escolas de Música, ou instituições similares, que promovam a formação 

profissional em Música. Aliás, um projeto nesse porte seria sobremodo profícuo e 

pertinente, pois exigiria um nível mais elevado das próprias escolas de música que se 

obrigariam a contratar professores gabaritados, e, nessa troca, haveria um ganho enorme 

para a escola pública.  
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3.1.1.1.1.1 Usina de Conhecimento – NRE – Guarapuava 

O Núcleo Regional de Ensino mantém em funcionamento um programa de 

cultura com vários projetos funcionando num espaço denominado Usina de 

Conhecimento, onde são oferecidas, para a comunidade em geral, oficinas e cursos 

como: Português, Línguas, Matemática, Teatro, Dança, Pintura, Fotografia, Mosaico, 

Argila e Restauro. Destaca-se na área de música: Violão, Teclado, Canto Coral, Técnica 

Vocal.  

Esses cursos têm à frente professoras de Canto, Canto Coral e Violão com 

formação em Arte-educação. São ofertadas 10 H/A por semana de violão; 2 H/A 

semanais de técnica vocal; 3 H/A por semana de teclado; uma (01) hora e 30 minutos, 

uma vez por semana de canto coral juvenil; e uma (01) hora e 40 minutos, uma vez por 

semana de canto coral. Os cursos e oficinas de música perfazem um total de 18 H/A por 

semana e são ofertadas à comunidade.  

De certa forma, a gestão desse projeto no espaço da Usina de Conhecimento, o 

compartilhamento dos seus profissionais para atenderem a comunidade, em geral, com 

oficinas e cursos oferecidos à comunidade, não deixa de estar atendendo a uma das 

responsabilidades delegadas ao núcleo, mais precisamente no item seis (VI) do Parecer 

12/2013: “[...] de gestão e de projetos musicais educativos, bem como à mobilidade de 

profissionais e ao compartilhamento de espaços adequados ao ensino de Música. 

 

3.2 As ações das Universidades de Guarapuava em prol da efetivação da Lei 

11.769/2008           

As ações investigativas sobre a abordagem da música, nas instituições 

formadoras de Educação Superior, apontaram algumas relações destas com a arte. O 

procedimento para a investigação constitui-se em palavras-chave como: arte, música, 

ensino de música, leis da música, ensino de artes, educação artística, educação musical, 

a sua busca nas matrizes curriculares em cursos de licenciatura na área de humanas em 

seus respectivos sites. Constatou-se que Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

oferece o curso de Licenciatura em Artes (antigo Arte-educação) e Pedagogia, com a 

disciplina Teoria e Metodologia da Arte. Entre as instituições particulares, a Faculdade 

Guairacá, no curso de pedagogia, oferece a disciplina Fundamentos e Metodologia da 

Arte, na matriz curricular antiga, e Educação Musical na matriz curricular atual. 
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Universidade Estadual do Centro-Oeste 

 

Curso de Licenciatura em Arte 

O curso iniciou um novo currículo em 2014 alterando a matriz anterior e, 

inclusive, o nome (Arte-educação). O curso de licenciatura em Arte, ora denominado, 

tem como objetivo habilitar profissionais para atuarem na docência, na produção e na 

pesquisa em Arte por meio do constructo do exercício artístico, possibilitando a ampla 

atuação intelectual e artística. (SITE ARTE/UNICENTRO). 

Um profissional com a formação que esse curso oferece é habilitado para atuar 

em diversos segmentos: 

 

 Pesquisas e processos artísticos, desenvolvendo projetos artísticos, ou em 

diferentes segmentos em que a Arte e suas relações ou intersecções sejam 

predominantes; 

 Pesquisas nas áreas de Estética, História e Teoria da Arte, atuando em 

Museus, mercado editorial e outras instituições; 

 Produções artísticas, produções gráficas e afins; 

 Ensino na rede educacional, instituições, oficinas e ateliês particulares. 

(SITE ARTE/UNICENTRO) 

  

 

O mercado de trabalho apresenta pontos contundentes e se constitui com 

propósitos bastante diversos para atuação desse profissional, ainda mais se relacioná-los 

com o ementário e a própria docência sugerida. Sendo o tal mercado,  

 

Instituições de ensino, centros de pesquisa, grupos artísticos, galerias, centros 

culturais, casas de espetáculos, agências de consultoria e assessoria, agências 

de Publicidade e órgãos públicos especializados. (SITE 

ARTE/UNICENTRO) 

 

 

Analisando o ementário das disciplinas do curso de arte com as atuações 

profissionais supracitadas, tem-se a nítida impressão de não coincidirem.  

As disciplinas ofertadas são mais voltadas para procedimentos investigativos e 

de pesquisa em arte, da poética pessoal, dos direitos humanos, do ambiente. Projetos 

mais específicos consistem nas manifestações artísticas brasileiras, afro-brasileiras e 

teorias pedagógicas.  

Entre os nomes das disciplinas, na busca de algo relacionado à música, encontra-

se Percepção, cuja ementa não referendou a expectativa de um conhecimento 

(tradicional) que perpassa pela escuta, pela sensibilidade auditiva, porém, refere-se à 
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ontogenia do conhecimento estético, seus processos dialógicos entre arte, cultura e 

educação.  

Outra disciplina que poderia estar relacionada à música, seus fundamentos ou 

pelo menos envolver questões musicais é a Estética. A ementa consiste em: “Arte, 

recepção e percepção. Abordagens ao gosto. Abjeção”, o que demonstra o entendimento 

de que não há aplicação ao ensino, nem atendimento às reflexões adornianas. Os 

objetivos deixam a impressão mais clara ainda: 

 

Fomentar a reflexão sobre os modos de recepção e percepção do objeto 

artístico. Viabilizar a compreensão das abordagens ao gosto. [...] estimulando 

a interpretação filosófica dos processos artísticos ao longo da história 

ocidental e seus desdobramentos na contemporaneidade. (EMENTÁRIO, 

2014, s/p.). 

 

 

O conteúdo do programa apresenta alguns pontos relevantes: introdução geral à 

Estética e à Filosofia da arte; da mimese à teoria da representação. 

 Antecipadamente, espera-se uma menção à Adorno e/ou aos seus intérpretes, no 

mínimo, na bibliografia dessa disciplina, já que não há citações diretas a ele no texto do 

programa. Contudo, essa ausência persiste na bibliografia. A teoria crítica, 

ironicamente, parece não fazer parte da interpretação filosófica dos processos artísticos, 

tanto historicamente quanto na contemporaneidade. 

O curso tem uma carga horária total de 3739 horas e, nesse universo de tantas 

horas não se encontra nada específico sobre música, suas leis, seu ensino ou sua 

história.  

A música, por ser uma área de conhecimento que solicita o sentido da audição 

tão somente, seria a única disciplina auditiva na escola, se tivesse sido aprovada como 

disciplina. Porém, mesmo como conteúdo obrigatório, não deixa de ter suas 

especificidades. Um profissional sem uma experiência musical verdadeira não está 

habilitado para exercer a docência e trabalhar com o conteúdo de música de forma 

eficiente, se bem que nesse curso, nenhuma modalidade artística escapou de ter 

solapadas suas especificidades e técnicas próprias de sua linguagem e sua expressão. 
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Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Curso de Pedagogia 

O curso de pedagogia oferece a disciplina Teoria e Metodologia do Ensino da 

Arte na sua matriz curricular, com uma carga horária de 2H/A semanais perfazendo um 

total de 68 H/A em curso que tem uma carga horária total de 3213 horas/aula. 

A inserção do ensino de música não é mencionada na ementa, nos objetivos, ou 

nas atividades ou exercícios, porém, pode estar implícita na abordagem das linguagens 

artísticas em suas diferentes modalidades, bem como em seus conteúdos e na 

metodologia para o ensino da arte nos diversos níveis de ensino. 

A ementa se fundamenta no conceito de arte como expressão cultural e criativa e 

tem implicações diretas na formação integral do indivíduo. A cultura, portanto, é um 

instrumento de leitura, compreensão da sociedade e construção da cidadania. Por essa 

razão, o texto considera a formação cultural do professor imprescindível para o trabalho 

pedagógico. Afirma que as atividades artísticas contribuem para o desenvolvimento das 

potencialidades do indivíduo.  

Em meio ao desenvolvimento de propostas de práticas artísticas, vivências e 

reflexões, destaca-se um objetivo (entre tantos): “adquirir conhecimento sobre aspectos 

do desenvolvimento estético”.  Embora implícito, reconhece a importância da aquisição 

de pré-requisitos (que virão a partir do desenvolvimento estético) para uma apreciação 

de música (artes) mais condigna. 

Na bibliografia básica encontra-se, num total de seis (06) volumes: um (01) livro 

sobre teatro, três (03) sobre artes visuais e dois (02) que abordam as quatro linguagens 

artísticas, sendo um desses, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte (PCNs).  Não 

há uma bibliografia exclusiva para a música e seu ensino. 

 

Faculdade Guairacá  

Curso de Pedagogia 

Nesse curso, a disciplina de Educação Musical tem uma carga horária de 36 H/A 

no semestre, inserida num curso que totaliza 3404 H/A. Na matriz anterior (que ainda 

está no site), consta a disciplina Fundamentos e Metodologia da Arte com uma carga 

horária semestral de 90 H/A, substituída pela Educação Musical (2013), e horas 

restantes (54) redistribuidas entre outras modalidades artísticas para um próximo 

semestre. 
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Essa disciplina considera a música como produtora e produto da cultura e como 

área de conhecimento na escola, reconhecendo a importância de sua inserção no sistema 

educacional desde a educação infantil até o ensino médio. O planejamento dessa 

disciplina tem seu enfoque na preparação da prática pedagógica de Educação Infantil, 

sem deixar de abordar os eixos norteadores para o ensino da música propostos nas 

DCEs, PCNs e RCNEI, que orientam o encaminhamento metodológico da experiência 

musical por meio da composição, apreciação e improvisação.   

As bibliografias todas são pertinentes à música e à educação musical. 

Ainda que, com uma carga horária exígua, o colegiado de pedagogia não se 

eximiu de alocar, na sua matriz, uma disciplina referente exclusivamente à música, após 

a aprovação da Lei 11.769/08. 

 

Demais Instituições de Ensino Superior 

1) A Faculdade Campo Real não oferece cursos na área de Humanas, exceto Filosofia, 

que não menciona a música em nenhuma de suas disciplinas. Os demais cursos 

contemplam a área de exatas, de educação profissional em nível de bacharelado. 

2) As faculdades Guarapuava não oferecem absolutamente nenhum curso que não seja 

na área de exatas, de educação profissional e em nível de bacharelado. 

 

3.2.1 Considerações sobre os cursos de formação de docentes e as ações das 

Universidades de Guarapuava 

Dentre as instituições pesquisadas, que ofertam curso ou disciplina com alguma 

ligação à arte e, consequentemente, à música, está a Faculdade Guairacá e Unicentro. 

Nesse universo, não houve oferta de cursos de licenciatura em Música, embora a 

escassez de profissionais, com essa formação, seja notório. 

Nessas instituições, não há oferta de cursos de segunda licenciatura em Música 

para professores e demais profissionais da Educação Básica, bem como oportunidade de 

licenciatura em música para bacharéis.  

O ensino da música está incluso no currículo do curso de Pedagogia da 

Faculdade Guairacá com a disciplina Educação Musical; e inserido na disciplina de 

Teoria e Fundamentos da Arte da Unicentro, de uma forma mais implícita, pois não 

aborda diretamente a música, mas, as linguagens artísticas. Se o objetivo for o 

atendimento aos estudantes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, como prevê o referido Parecer, o profissional de pedagogia sofre um 
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despreparo (exceto se tiver um conhecimento musical prévio) para um exercício com 

qualidade nessa área, pelo exíguo tempo destinado à música e a seu ensino durante a 

formação em pedagogia.  

Não há implementação de cursos técnicos de nível médio na área da música 

pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) ou outras instituições 

de Educação Profissional e Tecnológica de Guarapuava. Também não há oferta de 

cursos de formação continuada para professores licenciados em Música, nem para 

alunos em formação ou já formados, no curso de Pedagogia;  

A sugestão do Parecer 12/ 2013 (p. 10) relativa a “parcerias nacionais e 

internacionais de ensino, pesquisa e extensão em música, bem como com outras 

iniciativas de instituições culturais ligadas à área musical” não é atendida nem efetivada 

pelas instituições investigadas. 

Nas análises desenvolvidas, percebeu-se a dimensão do jogo de forças que 

circunscreve os campos de conhecimentos escolares para constituírem o currículo. A 

cômoda relação de poder justifica e preserva privilégios. Para desestabilizar tais 

privilégios e colocar em discussão a abertura de um espaço digno para a música, 

tomam-se, em sua defesa, documentos que concebem o currículo como um espaço de 

crítica cultural, favoráveis à inclusão de artefatos culturais que circundam os estudantes 

(BRASIL, 2007) e à atribuição de responsabilidades a cada instância educativa relativas 

à inserção da música nos espaços escolares determinadas pelo Parecer (BRASIL, 2013). 

A necessidade de serem revistas posições já cristalizadas, como a supremacia das 

disciplinas científicas em detrimento à arte, ressalta a necessidade de se estabelecer o 

direito à cultura e a sua presença na constituição do currículo como objeto de apreciação 

e crítica. A idéia de ampliação curricular que norteia esses documentos favorece a 

descontinuidade do estabelecido e o acolhimento de conteúdos originários de âmbitos 

extra-curriculares.  

Não obstante a matriz curricular persistir como instrumento organizador e 

controlador a despeito do discurso de articulação que pretende criar novas disciplinas, 

novas perspectivas e flexibilidades, o currículo do ensino superior e inclusive das 

escolas, mantém uma forte hegemonia e inclinação à continuidade. Uma ou outra 

disciplina emergente é fruto de conteúdos de outras já existentes.  

As observações realizadas no âmbito curricular das instituições de ensino 

superior, em seus ementários e programas de curso, reforçam essa constação. Fica 

visível uma restrita obediência à legislação, instruções normativas, documentos 
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secretariais e instruções legais inescapáveis, uma certa rigidez nas ampliações e a 

permanência despreocuda do continuismo. Essas atitudes destoam acentuadamente dos 

documentos abordados, especialmente do Parecer, mais precisamente, em relação à 

formação de um docente habilitado em música.  

As matrizes curriculares são construídas como um modelo disciplinar exemplar. 

Seus planos assentam-se na incompletude de si mesmos, como afirma Adorno (2009), 

nos seus edifícios conceituais, como se desconhecessem a dimensão na qual o conteúdo 

das idéias, das aspirações e dos objetivos “transcendem o universo estabelecido da 

palavra e da ação”. (MARCUSE, 1973, p. 32). 

Entretanto, o padrão do pensamento que norteia tais documentos não transcende 

a dimensão das letras; estas insuficientes para transpor os obstáculos dentro e fora da 

sala de aula, aquele preso à heranças, que permeceram quase imperceptíveis, de ênfases 

e exclusões reduzidas a um estilo de pensar aceito em cada período, aliado a uma boa 

doutrina, ou a um bom modismo. Como diz Marcuse (1973, p. 32), “um bom estilo de 

vida milita contra a transformação qualitativa”. O bom, ou a aparência do bom, pode 

atuar como impeditivo de uma autorreflexão crítica nos termos adornianos: “Somente 

uma concepção linear e inquebrantável do progresso espiritual planeja descuidadamente 

sobre o conteúdo qualitativo da formação que se socializa como semiformação” 

(ADORNO, 2010, p. 28). Contudo, ele mesmo sinaliza uma saída para tais descuidos no 

planejamento de conteúdos, posto que, se corrigidos precocemente, podem-se afrouxar 

as amarras da semiformação em que se tornou e fortalecer a reflexão crítica.  

Na formação universitária, não foi possível detectar urgência sobre a capacitação 

dos docentes para enfrentar os desafios extra-pedagógicos relacionados às produções, 

divulgação em massa – produtos hipnóticos (carro, wifi, utensílios, etc) que ampliam a 

noção quantititiva em detrimento do progresso qualitativo e seu modo de manipulação. 

Durante sua formação, não há menção acerca do perigoso avanço da semiformação sob 

o comando da indústria cultural e da doutrinação realizada por meio de seus artefatos 

nada ingênuos. A formação que lhes é oferecida, e será socializada posteriormente, atua 

como verniz formativo que os impede de irem além da superfície e poda o 

desenvolvimento da dimensão do espírito, onde a oposição ao que é posto, poderia criar 

raízes.   

Como consequência, na escola, são gerados alunos sem resistência, presos 

emocionalmente aos produtos e a seus produtores, independentemente de sua classe 

social, os quais absorvem elementos deformativos que se infiltram no espírito e, de 
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acordo com Pucci (2012), envenenam a faculdade de pensar, de refletir, de resistir. No 

próprio contexto escolar, são ludibriados pela semiformação socializada que lhes 

“assegura” um sentimento de formação. 

As instâncias superiores afastam-se das incumbências a elas atribuídas pelo 

Parecer (2013), deixando lacunas intransponíveis na formação de docentes para o ensino 

da música. As questões próprias do seu ensino, com raras exceções, quando abordadas, 

são superficiais. Raramente há debates sobre os aspectos formativos da música, como a 

regressão auditiva, suas causas e conseqüências. No decurso da docência, as questões 

musicais específicas não são tratadas em níveis cada vez mais complexos, como o 

desenvolvimento da audição, a apreciação crítica e a provisão de elementos estéticos 

necessários e determinantes para uma experiência artística significativa, ainda que a 

educação estética seja o único meio eficaz de estabelecer o dialogo com a obra de arte e 

da música. Para Adorno (2006), a capacidade de resistência é o motor da formação e 

emancipação humana, de modo que a educação estética desempenharia um papel 

importante na resistência à indústria cultural.  

Cabe às instituições de ensino superior, aos departamentos de educação, núcleos 

de ensino e escolas, a conscientização sobre a importância da abertura curricular ao 

ensino da música pela Lei 11.769/2008, consolidando-a como uma oportunidade (talvez 

a única) que possibilita aos estudantes inteirarem-se dos objetos estéticos que norteiam 

as experiências artísticas. Carone (2003) afirma que, para apreensão plena do 

significado de uma obra de arte, precisa-se de um ouvinte ideal, todavia este somente 

pode ser construído por meio de uma experiência estética adequada durante sua 

caminhada escolar.  

 

3.2.1.1 Música e educação: críticas e proposições 

A análise da relação entre educação e música, na perspectiva eleita por esta 

pesquisa, incide sobre a seguinte questão: como contrapor-se à regressão auditiva e 

promover a escuta consciente? 

A relevância dessa problemática recai sobre o prejuízo da padronização da 

estética musical e sobre o desconhecimento dos educadores acerca desse fato, uma vez 

que eles se encontram presos aos liames da semiformação e desprovidos de 

pressupostos para uma escuta autônoma. De acordo com Curtu (2009) o grau de 

heteronomia do sujeito está diretamente ligado à sua submissão aos padrões impostos 

pela indústria. 
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Dado que a padronização musical atua como poderoso meio de comunicação 

e educação sobre ouvintes de diversos níveis sócio-econômicos, diríamos que 

todos são atingidos pela padronização musical e pelos valores que ela 

divulga, na medida em que sejam pessoas com possibilidades de apreciação 

musicais mais ou menos refinadas.  (CURTU, 2011, p.15). 

 

 

Segundo Czajka (2013), o mercado da música e sua comercialização, no interior 

da indústria cultural, foram detectados por Adorno através de seu elemento dialético e 

analisados exaustivamente para “compreender a estratificação do mercado da música 

com intuito de formar, absorver e alimentar novos públicos consumidores de música”. 

(CZAJKA, 2013, p.130). Nesse sentido, a escola é um terreno fértil para “aliciar” novos 

consumidores. 

A ação invasiva dos produtos da indústria cultural e sua difusão no espaço 

escolar é o reflexo da omissão generalizada dos governos e da visão ingênua dos 

educadores. Curtu (2011) relata que as iniciativas para transformações concretas na 

educação, muitas vezes, parecem distantes e o tratamento dispensado às políticas 

culturais, nos encontros internacionais, é desalentador. Fala-se sobre apresentações, 

concertos, patrimônio histórico, escritores, pintores, “[...] do que quase ninguém quer 

falar é das indústrias culturais”. (CURTU, 2011, p.15).  

Para distinguir o potencial formativo que há na música autônoma e na música 

artística, é preciso esclarecer que o alcance de ambas depende de que o ensino da 

música siga orientações que dimensionem a ação da indústria cultural, encontre os 

meios para resistir à banalização auditiva por ela promovida, comprometendo-se com o 

exercício da cultura musical genuína. Só assim poderá servir de antídoto para uma 

sociedade danificada.  Como alguém totalmente dessensibilizado pode emitir algum 

juízo sobre sensibilidade?  

A ação da indústria não se resume ao campo do entretenimento, passa a dominar 

tudo, atinge todos os espaços sem pedir licença. Na pesquisa sobre música na escola e a 

atuação da indústria cultural realizada por Curtu (2011), para fins didáticos, ela 

denominou de forma diferente o espaço sonoro geral daquele ocupado para fins 

comerciais. Sendo assim, no seu entendimento, todo e qualquer som ao qual estejamos 

expostos, inclusive os que resultam da tecnologia, ocupa o espaço sonoro, geral. O 

espaço sonoro ocupado comercialmente é por ela denominado de loteamento do espaço 

sonoro o qual, predominantemente, é usado pela “indústria cultural que, de alguma 
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forma, compra e utiliza esse espaço, embora não consigamos indicar quem o vende”. 

(CURTU, 2011, p. 77). 

 

Este mecanismo permite difundir maciçamente a música padronizada, até que 

pela audição repetida e pelo processo de reconhecimento ela se efetive nas 

massas como valor desejável para consumo. Definimos a idéia de loteamento 

como veiculação sonora com a utilização dos meios de comunicação e da 

mídia eletrônica, de modo que as massas ouçam sistematicamente os padrões 

musicais. (CURTU, 2011, p. 73). 

 

 

Os sons espalham-se por toda a dimensão espacial da esfera sonora e, muitos, 

provavelmente não pedem licença para ocupá-la, simplesmente, invadem. Eles emanam 

das mais diversas fontes sonoras, sons eletrônicos (bips, alarmes) e sons ambientes (em 

restaurantes, shoppings, estações) aos quais, estamos expostos quer queiramos ou não e 

todos solicitam os nossos sentidos, mesmo os mais perniciosos, prejudiciais, banais, ou 

corriqueiros, até os musicais; ouvimos os mesmos sons, a mesma música, sem ter, 

contudo, escolhido. Como o ouvido é um órgão que não tem a possibilidade de fechar 

(como os olhos) ficamos expostos, sem escolha, a todos os sons da esfera sonora, uma 

audição compulsória que requer os sentidos, mas, não exige atenção, causando prejuízo 

para a memória musical. 

 

[...] constitui um assédio involuntário que o ouvinte sofre, [...]. Anunciada 

como uma vantagem extra, que se oferece junto com determinado produto ou 

serviço, a música ambiente não só impede o silêncio, como também 

inviabiliza que a maioria das pessoas use a memória musical e o ouvido 

interno para realizar a audição interna de uma música, de sua escolha. 

(CURTU, 2011, p. 79) 

 

 

O excesso de barulho, o ensurdecimento gradual causado pelo desuso da 

memória musical e a consequente regressão auditiva faz proliferar a semiformação já 

denunciada por Adorno. A impossibilidade de silêncio patrocinada pela indústria 

cultural “exibe seus produtos e valores para que as pessoas ouçam, a princípio 

involuntariamente, sem comprar, o que posteriormente comprarão para ouvir”. 

(CURTU, 2011, p.79). A utilização da música como pano de fundo, impede de ser 

percebida, como diz Lima, “[...] a música, percebida apenas como pano de fundo, age 

sobre o inconsciente do ouvinte, uma vez que essa música não é apreciada a partir 

de um sentido inteligível”. (Lima, 2013, p.167). 
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O loteamento do espaço sonoro não afeta exclusivamente o tempo livre, o 

trabalho e o cotidiano. Ele abarca, igualmente, o espaço escolar por meio da audição 

involuntária ou da inviabilização do silencio presente em todos os lugares. 

A autonomia estética requer uma audição e imaginação desenvolvidas, as quais 

são solapadas pelos mecanismos nefastos da música de consumo, que preenche todos os 

espaços.  Para Lima, o triunfo de uma sociedade administrada é o ensurdecimento dela 

própria, da regressão da audição, da capacidade de engendrar e enredar um determinado 

estilo de ouvir na música, as contradições sociais. “A música de consumo teria, 

portanto, uma função disciplinar: ela demandaria um modo específico de 

comportamento.” (2013, p. 167). Esse comportamento é manipulado pela tendência 

quase que autoritária da música de entretenimento, se assim podemos radicalizar, pela 

quase coersão em aderir às formas hegemônicas e massivas de ouvir. Mas, por outro 

lado, mesmo desvelando esse projeto oculto de dominação massiva por meio da música 

de massa, poderemos constatar que “a maioria dos povos tomaria como inaceitável e 

antidemocrático a abolição deste tipo de música”. (LIMA, 2013, p. 167-168). 

Curtu (2011, p. 77) reitera o pertencimento do “espaço sonoro à esfera pública, o 

Estado tem – ou deveria ter – a tarefa de zelar por ele” e exemplifica esse pensamento 

com ares futuristas: 

 

Para fins de ilustração, diríamos que definir a idéia de espaço sonoro a partir 

das possibilidades de comunicação sonora contemporâneas, pode ser tão 

oportuno quanto foi definir o conceito de espaço aéreo, que, aliás, supomos, 

só passou a existir em virtude da aviação. (CURTU, 2011, p. 77). 

 

 

A dinâmica do comportamento e das necessidades demanda atitudes condizentes 

com os desafios contemporâneos. O estado não deve eximir-se do zelo pelo uso 

democrático desse espaço e da ciência de bens simbólicos que ali transitam, bem como, 

da sua recepção.  Sem, obviamente, exercer um controle arbitrário sobre as produções 

artísticas como forma de censura, como uma ditadura, ou uma interferência carregada 

de autoritarismo ou paternalismo. O estado precisa agir com responsabilidade a respeito 

do “destino público desses produtos para que sejam acessíveis a todos os setores e para 

que a diversidade cultural possa ser manifestada e apreciada”. (CURTU, 2011, p. 77- 

78).   

A circulação de bens culturais deve abranger toda a diversidade cultural e o seu 

direito democrático de divulgação, sem estar calcado na lucratividade. A interferência 
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do estado deve ser pautada no cuidado pela não exclusão de bens culturais genuínos 

com direito à circulação, tendo em vista que as mercadorias culturais são reordenadas a 

partir da globalização, totalmente subsumidas ao lucro, não em virtude da criação 

autônoma e de uma recepção individual fruto de uma escolha autônoma. A divulgação e 

circulação de bens culturais, com o propósito único do lucro, elegem o padrão da 

globalização com vistas ao mercado mundial. Esse padrão intervém em tudo, desde a 

criação até o processo criativo, o controle de qualidade e a técnica imposta aos artistas 

para produzir um cantor de sucesso equivale a que é usada para a construção de uma 

figura política. 

O loteamento do espaço sonoro não afeta somente o tempo livre, o trabalho, o 

cotidiano, mas atinge com maior gravidade a escola.  Invade o seu espaço sonoro por 

meio da comunicação em massa e do material didático moldados pelos padrões da 

indústria cultural. Os raros produtos didáticos com conteúdo específico caracterizam-se 

pela falta de qualidade para compensar o seu custo. Outro agravante, já mencionado, é a 

atitude pedagógica permissiva ou ingênua que valida a interferência da indústria cultural 

nas atividades musicais, sem qualquer restrição, critério ou controle educativo sobre os 

hábitos musicais que estão em jogo e que, por sua vez, impedem o progresso da 

audição, mantendo os alunos presos à audição infantil. 

O ponto nevrálgico da ação pública em relação ao espaço sonoro público inclui a 

escola, como área de preservação e conservação, diante das formas de assédio 

desmedido da indústria cultural que ainda necessitam de critérios e regulamentações de 

seu uso. A escola deve assumir a responsabilidade pedagógica sobre os aspectos que 

organizam ou desorganizam o som e o silêncio no dia a dia escolar: entrada/saída, 

festas, comemorações, ruídos externos, intervalos, sinais sonoros, realizações escolares 

extraclasse, som mecânico, produtos tecnológicos e procedimentos cotidianos formais 

como as aulas e o preparo (não preparo) acústico da sua estrutura física.  

As diretrizes do estado envolvendo as questões e ações pedagógicas em relação 

ao uso da dimensão espacial escolar, em parceria com gestores e professores da escola 

pública, deveriam pautar-se, primeiramente, em uma percepção de elementos que, 

indevidamente, apropriam-se do espaço sonoro escolar e investigar a forma como ali 

penetram, inclusive, através do material pedagógico que, muitas vezes, apresenta um 

conteúdo destituído de valor estético pela “ação mercadológica na produção e venda de 

materiais destinados à educação”. (CURTU, 2011, p. 16). 
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Curtu (2011), na sua pesquisa e na prática, constatou que é consenso entre 

educadores musicais que a tecnologia é o “componente fundamental no processo de 

loteamento”, tornando evidente o extremo cuidado acerca dos equipamentos e seu uso. 

A mediação sonora sem qualidade, das mídias, padroniza a escuta, tornando-se um fator 

semiformativo e causador da audição infantilizada. 

 

Esses produtos dificultariam experiências estéticas mais amplas por 

conservarem as mesmas características de padronização dos elementos 

estéticos difundidos pela mídia, e responderiam não só à intenção da indústria 

cultural em expandir mercado, mas, à de superar possíveis obstáculos para 

entrar no espaço escolar.    (CURTU, 2011, p. 17). 

 

 

As ações educativas devem pautar-se na restrição do uso indevido do espaço 

sonoro escolar. Para tanto, é necessário considerar ilegítima a invasão de produtos sem 

caráter formativo no espaço sonoro escolar, estabelecer critérios para a seleção do 

repertório a ser executado, representativo de uma preocupação educativa formal sobre 

os hábitos musicais e conhecimento pedagógico para promover uma experiência 

musical formativa.  

A banalização da ocupação da dimensão sonora não se dá apenas pela falta de 

qualidade musical e sua utilização comercial (ou loteamento sonoro, termo utilizado por 

Curtu), mas também, pelo uso abusivo desse espaço com um turbilhão sonoro de ruídos 

propositais, cacofonias inerentes e incessantes que impedem o silêncio (poluição 

sonora). Ambos configuram “formas de abuso sonoro”.  (CURTU, 2011, p. 82).  

Em contrapartida ao abuso sonoro, há uma demanda pelo silêncio. Curtu (2011) 

denuncia o comércio feito pela (insaciável) indústria cultural com produtos para 

substituição do silêncio. Sons da natureza são disponibilizados comercialmente em CDs 

para venda/compra da paz de espírito.  

O silêncio é insubstituível, a desobstrução dos ouvidos é fundamental para uma 

qualidade auditiva e, por conseguinte de vida. Para discorrer sobre essa premissa, 

recorremos ao trabalho desenvolvido pelo músico e professor Murray Schafer que tem 

como pressuposto, para suas atividades com música, a limpeza dos ouvidos. 

Entre suas muitas propostas de trabalho, a mais conhecida é a Paisagem Sonora, 

que consiste em descobrir e selecionar sons ambientes para a prática musical. A 

proposta que ilustra a argumentação que ora se faz, consiste no procedimento prévio à 

escuta, denominado por Schafer (1991, p. 67) de “limpeza dos ouvidos”, e é usado 
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como pré-requisito para o desenvolvimento da capacidade auditiva. Seus exercícios têm 

o propósito de abrir os ouvidos dos alunos para a descoberta e coleta de sons ambientes 

e daqueles que eles próprios injetam nesse meio. Analogamente à higiene que precede 

uma cirurgia, a limpeza dos ouvidos é uma delicada operação. Pois, ao contrário da 

visão, seu fechamento é inviável, a interrupção da capacidade de ouvir é impossível.  A 

dificuldade em direcioná-lo é própria da audição, e seu aperfeiçoamento requer 

treinamentos específicos. Ele capta o que estiver presente no ambiente próximo ou 

distante, diferente dos olhos que têm a capacidade de focalizar, escolher, selecionar com 

uma rapidez incrível, e ainda, da mesma forma que a audição, pode desenvolver-se 

sobremaneira. A rapidez dos olhos em contraponto à lentidão dos ouvidos demonstra a 

necessidade do exercício para alcançar acuidade e uma escuta desenvolvida.  

As habilidades de improvisação e criatividade atrofiam-se pelo seu desuso, como 

qualquer membro do corpo, assim, devem ser redescobertas pelo fazer musical que tem 

como objetivo a ampliação da audição. Schafer (1991, p. 69) diz que “quanto mais 

selecionamos os sons para ouvir, mais somos progressivamente perturbados pelos sinais 

sonoros que interferem”. Essa desobstrução auditiva gradativa permite-nos selecionar o 

que desejamos ou não ouvir, excluir os sons que incomodam uma escuta concentrada 

que, segundo Schafer (1991), pode significar o desembrulhar do papel de balas no 

concerto do Beethoven. Em suma “ruído é qualquer coisa que interfere. É destruidor do 

que queremos ouvir”. (p. 69). Em contraponto a essa interferência temos o silencio.  

No dizer de Schafer (1991, p. 69), o “silêncio protege o evento musical contra o 

ruído”. É nele que nascem os sons musicais, e se desdobram no espectro sonoro 

musical. A sociedade de hoje está repleta de sons, de forma que o silêncio, às vezes, 

parece amedrontar, como se sua presença fosse sombria e ameaçadora. O medo do 

silencio não se expressa em diálogo e compartilhamento, somos barulhentos, vivemos 

em meio a ruídos, no entanto a solidão humana se espalha como um câncer; o barulho 

preenche todos os espaços, sufoca a música, como também sufoca a subjetividade, o 

diálogo, o irmanamento e a possibilidade de os homens se educarem uns aos outros.  

O som que nasce do silêncio tem a possibilidade de ser ouvido, de gerar música. 

A escola deve cultivar o silêncio e os valores que se contrapõem ao ruído e ao excesso 

de lixo que o mesmo produz. Faz-se necessário não medir esforços para promover a 

concentração auditiva à abertura do imaginário artístico para, então, irromper em 

melodias e harmonias que se traduzirão em formação, em capacidade crítica. 
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De acordo com as reflexões aqui abordadas, tem se formado uma sociedade de 

audição regredida e acrítica, pois, por mais que a música ocupe a maioria dos espaços 

podemos inferir que não é pela música formativa. Essa sociedade, musicalmente, pode-

ser comparada a um analfabeto funcional que conhece as letras, sabe juntá-las, mas a 

frase, o texto, não lhe faz sentido algum.  

Por mais intimidante que pareça o enfrentamento aos poderosos – o gigantesco 

monopólio das gravadoras – deve-se trazer à mente lutas semelhantes travadas e bem-

sucedidas.  A Lei 11.769/2008 já foi o resultado de lutas e embates, e seu avanço terá 

que ser conquistado. Isso requer investigações sobre as lacunas deixadas pela lei, as 

quais podem propiciar a inclusão de pautas, munidas de elementos que fundamentem 

uma inserção de qualidade no ensino e no aprendizado da música nas escolas.  

Para elucidar esse ponto, toma-se como exemplo a campanha antitabagista. No 

início, sua repercussão causou um grande alvoroço e estranheza, por envolver grandes 

indústrias e, consequentemente, muitos empregos diretos e indiretos. Além disso, 

culturalmente, o uso do tabaco já havia sido assimilado e cristalizado na sociedade. As 

campanhas para conscientização sobre os prejuízos causados pelo uso do cigarro, 

realizadas de forma isolada, foram insuficientes, inócuas, se comparadas à pressão 

exercida através do governo. Enquanto o poder público, por meio de medidas e 

decretos, não impôs severas sanções e limites, nenhuma campanha prosperou.  

A tensão no enfrentamento de uma questão, aparentemente impopular, é que 

essa atitude parece ir contra o “gosto” das pessoas, a despeito dos prejuízos causados a 

tantos outros não viciados (fumantes passivos), que sofrem igualmente as 

consequências, como os ouvintes compulsórios, no caso da música. Lembrando-se de 

que essa prática ocorria, sem escrúpulos, em escolas, hospitais e muitos lugares públicos 

(hoje totalmente inimaginável). As restrições e regras severas para regular essa prática, 

amenizaram os efeitos causados aos fumantes passivos (e por que não, aos ativos) à 

medida que a proibições ao fumo se concretizaram nos espaços internos, públicos e 

privados. 

Assim também, não basta ser música, tem que abolir seus elementos tóxicos, 

elementos semiformativos introduzidos na música, e pela música com o patrocínio da 

indústria cultural. A toxidade musical é tão maléfica quanto um alimento não saudável, 

contaminado. Para deixar bem claro, a solução não reside em abolir a alimentação das 

escolas pelo fato de não ser saudável, mas sim, trocar o alimento danoso e oferecer 

outro com qualidade. Precisa-se de música na escola, mas de música “saudável”.  
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Não é o espírito mais que o corpo? Se assim não o fosse, a educação seria 

desnecessária, inclusive os debates no seu âmbito. Entretanto, se a música está 

intoxicada (sem qualidade), como fazer dela um antídoto à indústria cultural e não seu 

instrumento? 

Primeiramente, é preciso ter consciência, em especial, da parte dos governantes, 

do grau de intoxicação da música e sua instrumentalização pela indústria cultural. Eles 

precisam ter visão da dominação cultural e estabelecer políticas públicas concretas para 

uma presença saudável da música. Conscientizar-se de que os elementos formativos 

musicais negligenciados têm o poder de agir como antídoto às ameaças invasivas da 

indústria cultural. Atitudes essenciais e urgentes podem ser iniciadas, como foi o caso 

do tabagismo e da merenda escolar. Normas, campanhas pró-música, conscientização 

do loteamento do espaço sonoro, imposição de limites e restrições para ocupação da 

esfera sonora escolar.  

Não se pode cruzar os braços e deixar à mercê de atores poderosos, alunos 

desprovidos de critérios estéticos. Como salienta Curtu (2011, p. 14) a respeito dos 

sujeitos que eles próprios esperam e ainda buscam: “uma autoridade que lhes dirija as 

orientações estéticas, que lhes indique como e com o que podem sentir prazer, numa 

heteronomia tanto de apreciação como de denominação do que se aprecia”. (CURTU, 

1991, p. 14).  

As pessoas talvez estejam ávidas por música de qualidade e, se esta não lhes for 

apresentada, nem saberão o que e como é; não se pode simplesmente presumir algo que 

nem foi oferecido. O governo não tem que ditar o que ouvir e o que não ouvir, mas 

capacitá-las, municiá-las com elementos estéticos para conquistarem o direito de 

escolha e não simplesmente abandoná-los no papel de consumidores à mercê dos 

eventos sonoros. Precisa-se criar condições para romper a barreira de anacusia (surdez), 

do analfabetismo musical, iniciá-las no hábito de uma audição crítica e no 

desenvolvimento da sensibilidade estética para que a música exerça seu papel formativo 

(aí reside o segredo do antídoto).  

Ephtah (termo usado para pronunciar a cura de surdo de nascença) inclui o 

desejo de que se abram os ouvidos de todos, e agora, especialmente dos estudantes, que 

têm a oportunidade, por meio do ensino da música, de abrir-se auditivamente para sons 

existentes, imaginados, pensados, sonhados, fruídos e elaborados, agora, em sala de 

aula. Não num megashow, num palco, num concerto, mas no contexto escolar, entre 
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alunos aprendendo a desenvolver sua audição, ampliando sua experiência estética, 

adquirindo elementos estéticos, numa descoberta sensível de escuta em escuta.  

Se não há quem pronuncie a música, como se poderá ouvir? Uma audição crítica 

é essencial para a transformação do indivíduo e, por consequência, da sociedade. Na 

área técnica, indivíduos que desenvolveram sua capacidade de escutar com criticidade 

perceberão, com muito mais acuro, programas ou projetos que ferem os ouvidos; 

saberão distinguir quando a população está ameaçada pela poluição sonora; buscarão 

soluções inusitadas porque, pessoalmente, isto também lhes atinge; saberão desenvolver 

máquinas adequadas; saberão ouvir seus pacientes: ouvir como um corpo doente se 

expressa em busca da cura.  

Mesmo que o termo Ephtah tenha sido proferido num milagre, não se pretende 

que esse trabalho se resuma a uma espera de um milagre e sim se configure como 

propulsor de ideias e se concretize em ações do poder público a partir da sua lei, e acima 

de tudo, pela conscientização da importância da formação musical, sem exclusão: nem 

por dotação, nem por omissão dos que detêm o poder.  

A demonstração da utilização indevida do espaço sonoro escolar traz a 

possibilidade do estabelecimento de normas e regras para seu uso, como também, a 

delimitação desse espaço para “infectá-lo” de música não subserviente à indústria 

cultural. O fomento de campanhas de prevenção da “poluição” e de descontaminação da 

música atuará para que seja possível uma prática musical saudável na escola com o fim 

de proporcionar, aos alunos, meios para uma experiência significativa pela interação dos 

modos constituintes da música. Igualmente, desfrutem da sensibilidade estética ao 

participar ativamente na elaboração, criação e composição musical (é possível: sem 

precisar comprar como se fosse sempre um produto pronto). Há tanto material musical 

disponível em esferas sonoras inimagináveis, à espera de aventura, de ousadia, de 

coragem para explorar o desconhecido.  

Como reitera Adorno (2009, “blindou a experiência musical contra a experiência 

daquela realidade na qual a música, por mais polêmica que seja, acha-se presente e à 

qual ela corresponde” (p. 148). Esse posicionamento de Adorno em relação à música, à 

ideologia, ao mercado, à classe social revela, em certa medida, o alicerce que sustenta o 

seu projeto de uma sociologia da música.  De todo modo, ele pretende afirmar que a 

música é apenas ideologia, mas de que é ideológica na medida em que constitui uma 

falsa consciência acerca da sua própria criação. Em virtude disso, a sociologia da 

música teria seu lugar de atuação nas “fendas e brechas do acontecimento musical”, 
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desde que não sejam atribuídas unicamente à insuficiência subjetiva de um compositor 

particular. Ela é, conforme Adorno, crítica social por meio da crítica artística. 

(CZAJKA, 2013, p. 129).  

O projeto que Adorno idealizou para educação é totalmente viável e 

estreitamente relacionado à realidade concreta, não condiz com uma postura 

governamental omissiva e permissiva, o que se chamaria qualquer coisa que não 

educação. Aliás, o indivíduo, até atingir sua maioridade, no sentido kantiano, não saberá 

a importância de uma alimentação saudável, de uma música formativa, de uma vida sem 

vícios; ele necessitará da “tutela” dos pais e da clareza deles sobre a questão, até sua 

emancipação. O que significará a conquista da autonomia sobre suas escolhas na 

maioridade. 

Para Czajka (2013), a necessidade de Adorno em estabelecer uma metodologia 

sofisticada de análise de fenômenos relativamente simples decorre do fato de ele próprio 

entender que a construção dos discursos artísticos, na modernidade, é extremamente 

complexa. Mesmo a cultura de massa “não deve ser ignorada ou situada num plano 

inferior de análise porque, via de regra, ela própria estabelecerá parâmetros de 

renovação e ressignificação da linguagem musical”. (CZAJKA, 2013, p.130). 

As análises questionadoras de Adorno, muitas vezes, parecem pesadas ou 

carregadas de ceticismo, ainda assim, segundo Czajka (2013), ele ressalta a importância 

de se buscarem os resquícios da dimensão formativa presentes no contexto de 

semiformação. Apesar da onipresença da semicultura, a formação cultural não 

desapareceu.  
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CONCLUSÃO 

O aumento das oportunidades educacionais, no âmbito do aprendizado da 

música, não significa compulsoriamente uma melhoria na formação para a população 

em geral. O direito à escolaridade, que agora inclui a música e sua prática, é uma 

realização democrática elogiável, mas a impressão de igualdade de direitos adquiridos 

não deve turvar a visão de equívocos e mascarar os graves problemas pedagógicos do 

sistema de ensino, denunciados pela análise sociológica desenvolvida por Adorno.  

A base de uma sociedade democrática consiste em proporcionar condições 

igualitárias de acesso aos bens culturais, incluindo para tanto não apenas a 

disponibilidade material, mas os recursos prévios necessários para a compreensão dos 

signos das produções artísticas, quer visuais ou auditivas. Nesse sentido, Adorno (2006) 

afirma que a relação entre o sujeito sem pressupostos formativos e a obra de arte é 

marcada pela completa cegueira, confusão e obscurantismo, de tal forma grave, que o 

que deveria ser uma expressão viva, amortece o espírito. Sem pressupostos, Beethoven 

continuará sendo um livro fechado. No caso específico da música, sem a capacitação 

prévia do ouvinte para apreciação autônoma, será impossível distinguir arte de 

entretenimento. Essa lacuna, quase intransponível, está diretamente relacionada à 

deficiência na aprendizagem da música. 

A verificação dessa realidade experimentada cotidianamente nos intramuros das 

escolas foi intermediada por documentos e informações disponibilizadas por seus 

respectivos sites. A leitura que se fez, a princípio, pareceu apontar que a música corre o 

risco de se tornar mais um item no currículo. Nos projetos político-pedagógicos, ela está 

situada na mesma dimensão das leis obrigatórias e resoluções, dos temas 

socioeducativos e temas transversais de menção obrigatória.  

Outra herança forte que subsiste é a supremacia das artes visuais, tanto na 

abordagem dos conteúdos quanto na docência, pois um professor com formação em 

artes pode ministrar todas as linguagens artísticas, mas aquele com formação em música 

não. O conceito utilitarista da música ainda paira nos ares do ensino regular.  

Nos planos de curso, existe pouco destaque ao domínio técnico próprio da 

música, omitindo suas especificidades. Não há necessidade de relegar o ensino dos 

elementos constitutivos da música a um plano inferior, no entanto, os planos de ensino 

enfatizam os períodos históricos da música muito mais do que o fazer musical, pois o 

grau de complexidade deste exige conhecimento e técnica. Os esforços para articular os 

conteúdos que estruturam a música, seus elementos formadores com os elementos de 
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composição não foram convincentes, tendo em vista proporcionar uma experiência 

musical significativa. 

A análise do Parecer 12/2013, como instrumento que explicita a implementação 

das Leis 11.769/2008 e 12.289/2010, permite concluir a respeito de sua perspectiva 

conciliatória, uma vez que ela aborda o ensino de música de forma neutra, sem 

distinguir a música séria da música popular. Essa opção se expressa por meio da defesa 

das culturas regionais. Na concepção adorniana, a conciliação entre a arte séria e a arte 

leve, a música séria e a música popular são inviáveis e se constituem em uma promessa 

da indústria cultural, posto que, se edifica sobre a falsidade e pela substituibilidade, ou 

seja, pela capacidade de ignorar a diferenciação. Ora, a diferenciação se constitui em 

elemento formativo que se caracteriza pela negação à generalidade e à adaptação do 

gosto musical aos critérios do mercado. O aspecto formativo da música, nesses termos, 

pressupõe o ouvinte atento e consciente, apto ao estranhamento ao invés da 

familiaridade do material musical e contrário à distração, pois todos eles fundamentam a 

resistência contra a regressão auditiva. 

O núcleo impulsionador da resistência também sobrevive a partir da tradição, na 

qual, segundo Adorno (2010), é possível encontrar a referência do que seja a formação. 

Dessa forma, a presença da música séria na escola não contraria seu papel democrático, 

pelo contrário, fortalece-o na medida em que promove a formação e o acesso das 

camadas populares a um tipo de música que não lhes é familiar. O contato com a música 

deve ser garantido, mas a Lei não deixou explícita essa tarefa. Esse contato é parte do 

diálogo entre as diferentes culturas e a música séria; e é, também, uma forma de 

imunizar os educandos contra a deformação da cultura, uma vez que ela atinge tanto a 

cultura erudita quanto a popular, apropriando-se desta última, mais especificamente de 

sua espontaneidade e leveza, para atingir os fins lucrativos da indústria sonora.   
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