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Resumo: Abordagem inicial sobre os impactos da reforma do ensino médio (Medida Provisória 
746/2016, transformada em Lei 13.415/2017) sobre a educação musical escolar no Brasil. O texto 
aponta as relações históricas da música com as políticas públicas. Enumera o arcabouço de legislações 
que tratam da temática de Educação Artística, Artes e Música, percorrendo cronologicamente todas 
as fases até chegar no atual contexto brasileiro. No desenvolvimento, são elencados os aspectos que a 
reforma do ensino médio compromete, considerando a inserção do ensino de músicas nas escolas de 
educação básica. Como metodologia, utilizamos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A 
formação docente, os impactos nas licenciaturas em Música, os campos de estágios voltados para o 
nível médio escolar e a evasão nos cursos de ensino superior são citados como exemplos desses 
aspectos. Nas considerações finais, ressalta-se a importância da música no currículo do ensino médio 
para o desenvolvimento intelectual, cultural, expressivo e criativo dos educandos, pontuando a 
necessidade de defesa da educação musical em todos os níveis da educação básica.   
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Introdução 

A música está intrinsecamente ligada às questões políticas. Historicamente, a 
Educação Musical no Brasil passou e passa por diversas situações que oscilam dentro 
do contexto da educação básica. Por também estar ligada às questões políticas, 
quando inserida numa análise interpretativa e contestação de regimes, a música é 
utilizada, muitas vezes, como fundamento para a subversividade.  

Consequentemente, a educação musical acompanha as mudanças sociais e 
políticas. Como aponta Martinelli (2008, não paginado), “a música é uma atividade 
necessariamente humana, e como tal sua prática ao longo da história está 
estreitamente relacionada com seu contexto social e com as políticas que agem sobre 
este contexto”. Em complemento, Martinelli (2008) contextualiza: 

Na Grécia da Antiguidade, o poder conferido à música sobre o 
comportamento dos homens fez com que ela fosse discutida pelos principais 
filósofos em termos necessariamente políticos, e se formos analisar os 
primórdios da música ocidental na Idade Média, veremos o quanto a música 
foi uma peça importante para a unificação da cristandade europeia por meio 
do que, de forma geral, chamamos de Canto Gregoriano. (MARTINELLI, 
2008, não paginado). 

No Brasil, essa relação mescla-se com a própria história de colonização do 
país. No período colonial, “a educação era realizada pelos colégios da Companhia de 
Jesus. As primeiras missões jesuíticas começaram a chegar em terras brasileiras a 
partir de 1549 e em 1750, a Província dos Jesuítas contava com 131 casas, entre as 
quais 17 eram colégios” (BORGES, 2012, p. 2).  

Inserida no contexto educacional, a música já foi e ainda é utilizada como 
fundamento ideológico. Um exemplo categórico foi o Canto Orfeônico, durante a Era 
Vargas e Estado Novo. 

A ligação entre o Canto Orfeônico e o escolanovismo se dá desde a sua 
gênese, pois é o advento do pensamento que origina a Escola Nova, o 
otimismo pedagógico, que cria as condições necessárias para o surgimento 
de um movimento de Educação Musical através da crença na formação de 
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um novo sujeito adequado ao crescimento, identidade e à segurança 
nacional (BORGES, 2012, p. 3). 

Em termos jurídicos, temos um apanhado de legislações que versam sobre 
Educação Musical, as quais influenciaram e modificaram as relações do ensino de 
música no país. Entre estas legislações, citamos: 

 

● Decreto Federal nº 331A, de 17 de novembro de 1854. Estipulava “noções de 
música e exercícios de canto” em escolas primárias de 1º e de 2º graus e Normais 
(Magistério); 

● Lei Federal nº 3.281/1928, institui o jardim de infância e inclui a 
musicalização para crianças e ensino de música nos diversos cursos;  

● Decreto nº 19.890/1931, canto orfeônico como disciplina obrigatória nos 
currículos escolares; 

● Lei Federal nº 4.024/1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), inclusão do ensino de Artes;  

● Lei Federal nº 5.691/1971, segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
promovendo uma reforma educacional que implantou no país a Educação 
Artística. Foram criados no ano de 1973 cursos de licenciatura em 
Educação Artística, por meio do Parecer 1284/1973;  

● Lei nº 9.394/1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
instituindo a obrigatoriedade do ensino de Artes no país;  

● Lei nº 11.769/2008, altera a LDB, instituindo a música como conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular; 

● Lei nº 13.278, altera o parágrafo 2º do artigo 26 da LDB, dispondo sobre 
as diretrizes e bases da educação nacional referente ao ensino de artes.  

A música no contexto da reforma do Ensino Médio   

Não é de hoje que a discussão sobre a forma como está estruturada a educação 
básica no nosso país encontra-se ultrapassada (DAYRELL, 2007; DEL-BEN, 2012). 
Os modelos educacionais adotados amplamente pelas escolas não refletem as 
necessidades mais profundas do ser humano e o desenvolvimento num espaço 
confortável, sobretudo o intelectual.  

A temática do Ensino Médio é desafiadora para a área de Educação Musical, 
sobretudo pelos poucos trabalhos que abordam o conteúdo com profundidade. Para 
Del-Ben (2012, p. 38), “tratar da educação musical no ensino médio nos exige pensar, 
de um lado sobre os jovens e suas relações tanto com a música quanto com a escola 
e, de outro, sobre a escola que queremos e que podemos construir para esses jovens”.  

Antes de adentrar nas especificidades da atual reforma do ensino médio, 
necessário salientar que o texto passou por diversas alterações. No período de 
submissão dos trabalhos para o Colóquio à apresentação do trabalho no evento 
(dezembro de 2016), o texto ainda estava em discussão na Câmara dos Deputados e 
Senado, nesta respectiva ordem. Somente em fevereiro de 2017 a Medida Provisória 
(MP) 746/2016, foi aprovada no Senado e sancionada pela presidência como Projeto 
de Lei de Conversão (PLC) 34/2016. A atual reforma do Ensino Médio é regida pela 
Lei 13.415, de 2017. Em especial, nesse escrito, pelo contexto da submissão e 
apresentação no evento a análise limita-se ao texto da Medida Provisória. 

A Medida Provisória (MP) possui força imediata de lei e consiste num ato do 
presidente da república. Ainda, segundo a Constituição, no seu artigo 62, as MP só 
podem ser emitidas em caso de relevância e urgência. A Medida Provisória tem força 
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de lei antes de ser analisada pelo Poder Legislativo e, ainda, possui um prazo de 
validade, cabendo o legislativo decidir se tornará lei permanente. Já o Projeto de Lei 
de Conversão é o documento legislativo que objetiva alterar o texto original de uma 
Medida Provisória. 

Se posicionar contrário à reforma atual do Ensino Médio não significa a defesa 
do modelo atual que temos da educação básica no Brasil. O sociólogo Juarez Dayrell 
(2007) expõe uma crítica importante, destacando que “a estrutura da escola pública, 
incluindo a própria infraestrutura oferecida, e os projetos políticos pedagógicos 
ainda dominantes em grande parte das escolas não respondem aos desafios que estão 
postos para a educação dessa parcela de juventude” (DAYRELL, 2007, pp. 1116-117). 
Portanto, faz-se necessário um repensar sobre uma nova constituição do modelo 
escolar, especialmente no que concerne às transformações ocorridas no modelo 
societário. A mudança de século (XX para o XXI) impõe um profundo refletir sobre 
o currículo do ensino médio, em vista, principalmente (ZIBAS, 2005).   

Contudo, a reforma do Ensino Médio, proposta por meio da Medida 
Provisória (MP) 746/2016, fez alterações em duas leis fundamentais para a 
estruturação das escolas no Brasil: a MP 746/2016, que altera a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996); e a lei que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei 11.494/2007).  

Foi essencialmente na LDB que o ensino de Arte foi inserido no currículo das 
escolas como disciplina, constituindo-se obrigatória no Ensino Fundamental e 
Médio. Conforme o parágrafo 2º do artigo 26, tem-se a seguinte orientação: “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).  

Nesse aspecto, tivemos um avanço para a garantia de atuação profissional dos 
arte-educadores. É óbvio que cabem várias críticas à maneira como essa disciplina 
se efetivou na prática, sendo encarada, muitas vezes, como lazer, diversão e voltando-
se majoritariamente para atividades de desenho e pintura. Ainda cabe destacar a 
discussão em torno da polivalência e da não especificação da disciplina de Arte em 
relação a todas as expressões artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro).  

Penna (2004, p. 23) comenta que esse dispositivo  

[...] garante um espaço para a(s) arte(s) na escola, como já estabelecido em 
1971, com a inclusão da Educação Artística no currículo pleno. E continuar 
a persistir a indefinição e ambiguidade que permitem a multiplicidade, uma 
vez que a expressão “ensino de arte” pode ter diferentes interpretações, 
sendo necessário defini-la com maior precisão. 

Após a aprovação da Lei 11.769/2008, que versa sobre a música como 
conteúdo obrigatório na educação básica, notou-se um espaço para a atuação 
profissional do(a) Educador(a) Musical, tendo em vista que muitos concursos 
incluíram a licenciatura em Música como requisito para inscrição nas vagas de 
professores de Arte.  

Após muitos anos de mobilização, as discussões sobre as políticas 
educacionais, juntamente com as ações governamentais, caminham a passos lentos 
para a implementação do ensino de música nas escolas, sobretudo, devido aos 
tempos temerosos da política brasileira que aprofunda com rapidez retrocessos 
históricos em diversas áreas.     

A proposta inicial da reforma, representava na prática, uma contrarreforma 
aos avanços já conquistados para áreas importantes do desenvolvimento social e 



O lócus da música no Ensino Médio 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 43 

 

humano, como Educação Física, Sociologia, Filosofia e Artes. No texto inicial da MP, 
notamos a exclusão da disciplina de Arte no Ensino Médio ao interpretar a alteração 
do parágrafo 2º do artigo 26 da LDB. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do 
ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (DOU, 2016). 

Portanto, a não citação do Ensino Médio nesse contexto revela a exclusão da 
obrigatoriedade no currículo. Essa supressão significava, dentre outras 
consequências, um espaço a menos de atuação profissional para os professores de 
Música no Brasil. 

Outro fator para análise é a formação docente em Música. A exclusão da 
disciplina de Arte também influenciaria nos índices de evasão nos cursos de 
licenciatura em Música, uma vez que, pela ausência de mercado de trabalho, muitos 
migram para outros cursos na busca por estabilidade financeira. Acarreta também 
comprometimento quanto aos campos de Estágio Supervisionado em nível de Ensino 
Médio na educação básica. Segundo Figueredo apud Amato (2006, p. 156), “as 
conclusões dos debates acerca desse tema apontam para uma formação cada vez 
mais associada às realidades sociais escolares, preparando os futuros educadores 
musicais para uma prática de ensino condizente com o cotidiano da escola”. Nesse 
sentido, a retirada do campo para formação docente e atuação profissional trilharia 
no caminho inverso.  

No decorrer deste trabalho notamos a intensificação das discussões sobre esse 
dispositivo, como ocupações estudantis em milhares de escolas no país, sendo 
incluída as disciplinas de Arte, Educação Física, Filosofia e Sociologia em seu texto 
final elaborado pela Comissão Mista da Medida Provisória.  

Essa mudança foi consequência de pressões, manifestações e notas recebidas 
pelas entidades de representação das diversas categorias diretamente ligadas às 
áreas mencionadas no parágrafo anterior. Vale destacar que foram apresentadas 568 
(quinhentos e sessenta e oito) emendas à Medida Provisória 746/2016, sendo aceitas 
(parcial ou toral) 148 (cento e quarenta e oito) destas. Ainda, houve alterações na 
carga horária que, inicialmente seria ampliada de 800h para 1.400h, agora 
modificada para 1.000 horas. Mesmo com todas essas recentes alterações, a reforma 
ainda é nociva ao desenvolvimento da educação pública no Brasil. 

A preocupação com a formação essencialmente tecnicista e voltada para o 
mercado de trabalho aligeirada sem profundidade teórica e prática é notória.  O 
senador relator da Medida afirmou que o Ensino Médio deve preparar jovens para 
enfrentar uma economia dinâmica e estimular o empreendedorismo.  

Tivemos também a declaração do Senador Pedro Chaves dos Santos Filho, 
relator da Reforma do Ensino Médio, que revela o despreparo e desconhecimento 
das autoridades políticas em relação à área de Educação Musical (FERNANDES, 
2016/2020). Na reportagem, o senador afirma que “a aceitação de professores com 
notório saber caberá apenas para áreas em que não há formação acadêmica própria, 
como música, por exemplo”. Essa declaração gerou uma revolta nos profissionais e 
pesquisadores de Música de todo o país, fazendo com que entidades importantes se 
manifestassem sobre o ocorrido, como a Associação Brasileira de Educação Musical 
(ABEM) e a seção brasileira do Forum Latinoamericano de Educação Musical 
(FLADEM). As notas e carta ressaltaram o quantitativo dos cursos superiores de 
Música no Brasil: 150 cursos de licenciatura em Música; cerca de 100 cursos de 
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bacharelado em Música; 17 programas de pós-graduação, com cursos de mestrado 
profissional, mestrado acadêmico e doutorado. 

O itinerário formativo, nomeado assim no documento da reforma, aponta a 
“liberdade de escolha” dos estudantes na metade da carga horário destinada ao 
ensino médio. Pelo texto, o estudante poderá escolher entre cinco áreas: linguagens, 
matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação técnica e 
profissional. O questionamento é que, na prática essa escolha se dará pela escola e, a 
depender do contexto, determinada escola pode oferecer apenas uma ou duas opções 
para seus alunos, limitando suas possibilidades de escolhas. Outro questionamento 
importante se faz necessário: será se no ensino médio já podemos pensar na 
especificação da formação por uma área de conhecimento? Isso não seria mais viável 
na escolha para o ingresso no ensino superior? O ensino médio não faz parte da 
educação básica, portanto, não seria o básico de todas as áreas a se conhecer? 

O governo enfatiza a formação dual e fragmentada quando aponta a abertura 
do notório saber para lecionar no itinerário técnico e profissional, contrariando as 
especificações da LDB sobre a obrigatoriedade da formação superior para os 
professores.  Nessa lógica, é ressuscitada a tão combatida estrutura curricular das 
décadas de 60 a 80 de formação metade geral, metade técnica. 

Considerações finais 

A Reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei 13.415/2017, apresenta um 
contexto essencialmente antidemocrático. Isso se efetiva pelo próprio fato da 
reforma se estabelecer, inicialmente, como Medida Provisória - um ato do Presidente 
da República, possuindo força de lei, onde este decide, por sua própria vontade, criar 
uma norma.   

Por ter esse caráter ostensivo, a reforma - diferente do que é propagandeado 
pelo governo -  não foi discutida com aqueles que fazem parte da comunidade escolar 
(professores, técnicos, alunos, pais/responsáveis), profissionais da área de educação 
e entidades que discutem a temática em diversos âmbitos. Se, informalmente, a 
disciplina de Arte for extinta do Ensino Médio, restringiria ainda mais as 
possibilidades de conhecimento e vivências culturais. Esta situação retira o impulso 
exemplar da transdisciplinaridade presente na música, como aponta Snyders (1992). 

O conjunto de medidas tomadas no texto inicial, a partir dessa reestruturação 
no currículo cerceia a obtenção de conhecimentos que auxiliam no desenvolvimento 
da sensibilidade, expressividade, senso crítico, trabalho em grupo, percepção mais 
profunda sobre a realidade cotidiana e os demais aspectos que a música pode ampliar 
na formação dos discentes.  

É ainda notória a força da música na construção das identidades dos jovens 
(DEL-BEN, 2012). O perfil da nova juventude é mais crítico, interligada com 
tecnologias de informação e comunicação, mais dinâmica e participativa. Os alunos 
do ensino médio de hoje necessitam participar ativamente das mudanças 
educacionais, sobretudo no nível de ensino em que estão inseridos. A estrutura da 
educação básica, em especial ao ensino médio, precisa refletir esses aspectos. 

Diante disso, temos a “necessidade de formação dos jovens com base em 
novos conhecimentos e competências”; do desenvolvimento de “conhecimentos e 
valores para a construção de uma cidadania democrática” e da “aproximação entre 
currículo e cultura juvenil” (ZIBAS, 2007, p. 25). Por isso, em se tratando das 
expressões artísticas, essa proposta, já em vigência, tolhe as capacidades expressivas 
e criativas dos educandos, preocupando-se apenas com uma formação 
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essencialmente tecnicista e voltada para o mercado de trabalho com mão de obra 
desvalorizada.  

Não devemos levar em consideração apenas a reforma do ensino médio para 
análise dos riscos que comprometem a formação e atuação profissional em Educação 
Musical. Outras medidas governamentais se complementam na retirada de direitos 
e imposição de retrocessos à educação brasileira, como, por exemplo, os cortes já 
anunciados para o orçamento da educação no país, a reforma trabalhista, o 
movimento Escola Sem Partido, a militarização das escolas públicas, a reforma da 
previdência e as alterações significativas na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).  

Necessário, portanto, a organização e a resistência na defesa do ensino de 
música nas escolas de educação básica. Necessária também a empatia com demais 
profissionais da Arte e a continuidade de ações para o reconhecimento e valorização 
dos profissionais vinculados às expressões artísticas. 
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