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RESUMO 

 

A pesquisa tem o objetivo investigar a educação das relações étnico-raciais (ERER) no ensino 

de música, buscando compreender como a música e a cultura afro-brasileira estão presentes 

em livros didáticos de Artes para os anos finais do ensino fundamental da escola básica. O 

estado de conhecimento na área de educação musical nos mostra que discussões sobre as 

relações étnico-raciais inicialmente são abordadas a partir de debates sobre a diversidade e o 

multiculturalismo, perspectivas que vêm sendo ampliadas através de estudos que questionam 

os modos de ensinar e aprender música pautados em culturas hegemônicas. A pesquisa se 

apoia nos estudos das relações étnico-raciais no campo da Educação, na perspectiva das Leis 

10.639/03 e 11.645/08 e nas diretrizes que orientam a ERER no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). A abordagem metodológica adotada é a pesquisa documental, sendo 

analisados três livros didáticos de Artes do PNLD, para o 8º ano, pertencentes às coleções 

Mosaico Arte; Por toda Parte e Teláris Arte. A análise concentrou-se em três aspectos, que 

destacam características que se sobressaem em cada um dos livros: (1) a presença de pessoas 

negras na música; (2) vozes negras e saberes musicais; (3) musicalidade negra e conteúdos 

musicais. Os resultados indicam que os livros didáticos analisados apresentam avanços para a 

área de educação musical, em relação à inclusão de conteúdos relativos à História e Cultura 

Afro-brasileira. Além disso, destacam-se questionamentos necessários para repensar a música 

e a educação musical enquanto campo de conhecimento e formação, visando superar as 

desigualdades provocadas pelo racismo. A partir dos seus resultados, a pesquisa busca 

contribuir para a discussão de referências e abordagens críticas que possam colaborar para 

uma educação musical antirracista. 

Palavras-chave: Música na educação. Racismo nos livros didáticos. Programa Nacional do 

Livro Didático (Brasil). Relações étnicas. Antirracismo. Música-Instrução e estudo. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to investigate education in ethnic-racial relations (EERR) in music 

education to understand how music and Afro-Brazilian culture are present in Art textbooks for 

the final years of elementary school. The literature review in music education shows us that 

discussions about ethnic-racial relations are initially addressed on the basis of the debate on 

diversity and multiculturalism. Such perspectives have been expanded through studies that 

have questioned the ways of teaching and learning music that are rooted in hegemonic 

cultures. The research is grounded on studies on ethnic-racial relations in the field of 

Education, from the perspective of Laws 10.639/03 and 11.645/08, as well as on the 

guidelines for EERR in the National Textbook Program (PNLD). The adopted methodological 

approach is documental research. An analysis was made of three Arts textbooks from the 

PNLD, targeted to the 8th grade, from Mosaico Arte; Por toda Parte and Teláris Arte 

collections. The analysis was focused on three aspects: (1) the presence of black people in 

music; (2) black voices and musical knowledges; (3) black musicality and musical content. 

The results indicated that the analyzed textbooks feature advances in music education, related 

to the inclusion of Afro-Brazilian History and Culture contents. In addition, they highlight 

issues that have to be raised so that we can rethink music and music education as a field of 

knowledge and training, aiming to overcome the inequalities caused by racism. Based on 

these results, the research seeks to contribute to the discussion about the references and 

critical approaches which can contribute to music education through an anti-racist 

perspective. 

Keywords: Music in education. Racism in textbooks. National Textbook Program (Brazil). 

Ethnic relations. Anti-racism. Music-Instruction and study. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo investigar la educación de las relaciones étnico-raciales 

(ERER) en la enseñanza de música, buscando comprender cómo la música y la cultura afro-

brasilera están presentes en los libros didácticos de Arte de los últimos años de la enseñanza 

primaria de la escuela básica. El estado de conocimiento en el área de la educación musical 

nos muestra que al inicio las discusiones sobre las relaciones étnico-raciales son abordadas a 

partir de debates sobre la diversidad y el multiculturalismo, perspectivas estas que vienen 

siendo ampliadas a través de estudios que cuestionan las formas de enseñar y aprender música 

pautadas en culturas hegemónicas. La investigación se basa en los estudios de las relaciones 

étnico-raciales en el campo de la Educación, en la perspectiva de las Leyes 10.639/03 y 

11.645/08 y en las directrices que orientan a ERER en el Programa Nacional del Libro 

Didáctico (PNLD). El enfoque metodológico adoptado es el de la investigación documental, 

siendo analizados tres libros didácticos de Arte del PNLD para 8º año, pertenecientes a las 

colecciones Mosaico Arte; Por toda Parte e Teláris Arte. El análisis se concentró en tres 

aspectos que destacan características que sobresalen en cada uno de los libros: (1) la presencia 

de personas negras en la música; (2) voces negras y saberes musicales; (3) musicalidad negra 

y contenidos musicales. Los resultados indican que los libros didácticos analizados presentan 

avances para el área de la educación musical, en relación a la inclusión de contenidos 

relativos a la Historia y Cultura Afro-brasilera. Además se destacan interrogantes necesarios 

para repensar la música y la educación musical como campo de conocimiento y formación, 

buscando superar las desigualdades provocadas por el racismo. A partir de sus resultados, la 

investigación busca contribuir en la discusión de referencias y enfoques críticos que puedan 

servir para una educación musical antirracista. 

Palabras clave: Música en la educación. Racismo en los libros didácticos. Programa 

Nacional del Libro Didáctico (Brasil). Relaciones étnicas. Antirracismo. Música-Instrucción y 

estudio. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“Não tenho a pele mais clara nos olhos a cor mais azul  

Mas corre nas minhas veias o sangue do negro do sul 

Sou o brilho da noite, o raio da luz da manhã 

Olha não mexe comigo, da espada eu sou guardiã!” 

(Elô Gonzaga/ Celinho da Copa Lord) 

 

Lembro-me bem quando foi apresentado o texto da escritora estadunidense bell hooks 

(2013), do livro intitulado Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade, 

na disciplina Pensamentos e Narrativas Pós-Coloniais e Decoloniais, ministrada pela 

professora Claudia Mortari, no Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED/UDESC), 

no segundo semestre em 2019. 

 Numa leitura que prende os olhos, Bell Hooks apresenta uma série de ensaios em que 

discute uma prática pedagógica que questione o sistema de dominação, como o racismo e o 

sexismo. Durante a aula sobre o texto, discutimos sobre a teoria como um desafio, e uma fala 

da Profa. Claudia que marcou foi entender que os estudos de bell hooks nos ajudam a pensar a 

teoria como um horizonte de sentido e não apenas um horizonte de expectativa. É sobre o 

horizonte de sentido que me anuncio neste texto.  

Desde que comecei a trajetória no campo acadêmico, estudar sobre a negritude, ou o 

negro (a) na educação brasileira é um tema central para mim, mas percorrer esse caminho não 

é uma tarefa fácil. Muitas vezes, me pergunto por que escrever é tão difícil? Não é tranquilo 

chegar à academia e estudar sobre racismo, decolonialismo, entre outros. Não é que eu tenha 

aversão à teoria, ou que não domine esse campo de conhecimento, mas sinto que a academia 

ainda nos vê como objeto, mesmo as pessoas negras se colocando como sujeitos. 

Pensar do lugar que falo, mulher, negra, professora, artista, educadora musical, trouxe 

alguns questionamentos durante a graduação em Pedagogia, realizada na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e, mais recentemente, na graduação, no curso de 

Licenciatura em Música, realizado na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

Sempre menciono que a universidade foi e é um dos lugares em que presenciei e presencio a 

prática do racismo. Mesmo vivenciando situações de discriminação nas suas diferentes faces 

ao longo da vida, a universidade se mostrou um novo campo de relações em que o racismo, 

nas múltiplas dimensões, se faz presente. Todavia, os estudos acadêmicos têm possibilitado a 

compreensão das relações entre as teorias e as experiências de vida. 
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De acordo com hooks “[...] a teoria não é intrinsecamente curativa, libertadora e 

revolucionária. Só cumpre essa função quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa 

teorização para esse fim [...]” (HOOKS, 2013, p. 86). Nesse caso, a relação entre teoria e a 

experiência de vida se faz por meio da música, através dela, eu teorizo. É através da música, 

do lugar que ocupo, que exponho o meu discurso na constituição do sujeito, portanto, é, como 

diria Mignolo (2003), meu lócus de enunciação. Aqui eu falo da música não somente como 

uma prática musical, ela diz do modo que me apresento para o mundo, ela diz do meu 

território físico e simbólico.  

Quando eu componho músicas que contam a minha história ou denunciam a prática do 

racismo, estou exercendo o meu direito de buscar as minhas origens, as minhas referências em 

África, na luta contra a desigualdade racial. Partindo desse lócus de enunciação, a música e as 

questões relacionadas à cultura afro-brasileira sempre estiveram presentes na minha vida. A 

aproximação com o tema está ligado à minha trajetória e foi ganhando força ao me deparar 

com as disciplinas do curso de música. Disciplinas como História da Música e Teoria Musical 

que me fizeram refletir sobre a ausência da temática; as disciplinas de Prática de Conjunto, 

com discussões a partir do repertório musical; as disciplinas de Didática da Música, com 

reflexões sobre o repertório afro-brasileiro e indígena e essas práticas musicais; e, 

principalmente, o Estágio Supervisionado, pois possibilitou que eu atuasse, como professora, 

com a temática da música afro-brasileira, o samba, vinculando a prática pedagógica com as 

políticas públicas sobre a Educação das Relações Étnico-raciais (ERER). Na Universidade, 

por muitas vezes, me fizeram pensar se aquele era o meu lugar, e eu não me sentia 

pertencente. Por outro lado, a música como objeto de estudo e do viver, é a chave que 

possibilita compreender a complexidade de estar no mundo. 

Além da minha trajetória de vida e de estar inserida no ambiente acadêmico, pensar 

sobre as relações étnico-raciais na escola também esteve presente na minha atuação enquanto 

educadora. Considerando todas essas relações, sigo nesse caminho, pesquisando no campo da 

educação musical.   

Outro ponto marcante durante a minha trajetória, foi ter a oportunidade de fazer a 

disciplina Educação e Relações Raciais no Brasil Contemporâneo, ministrada pela a 

professora Joana Célia dos Passos, uma das poucas professoras negras que eu tive, desde a 

educação infantil. Essa disciplina foi cursada no primeiro semestre de 2019, no Programa de 

Pós-Graduação em Educação (UFSC), local da minha primeira graduação. Durante a 

disciplina, tive a oportunidade de compreender como se configurou o campo de estudos das 
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relações raciais no Brasil. A partir dessa disciplina, pude construir melhor a problemática 

desta pesquisa.  

A problemática de pesquisa é algo que venho construindo ao longo da minha trajetória, 

pois a temática não se esgota aqui. Iniciou-se no curso de Pedagogia, pesquisando a Lei 

10.639/03 e o ensino fundamental, com as professoras Vânia Beatriz Monteiro da Silva, 

Raquel Barbosa, entre outros. Seguiu na graduação em Música, destacando-se as disciplinas 

relacionadas à educação. A partir dessas disciplinas, tive a oportunidade de pensar junto com a 

professora Vânia Müller, a prática musical e a relação com o racismo, com a professora 

Viviane Beineke pude pensar sobre os processos de ensino na música e aprofundar a temática 

da ERER no campo da Educação Musical e agora seguindo no mestrado. 

      Na área de Educação Musical, o debate em torno dessa temática se faz presente em 

trabalhos que vêm pensando os modos de aprendizagem musical nos contextos de 

comunidade e escola (PRASS, 1999); a dimensão estética dessas culturas e a relação com as 

instituições universitárias que são pautadas nos moldes da tradição europeia (CARVALHO, 

2010; 2016); o currículo do ensino superior em Música em contraponto à cultura hegemônica 

(QUEIROZ, 2017; BATISTA, 2018); e referente às Leis 10.639/03 e 11.645/08, que 

determinam a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e 

indígena (CANDUSSO, et al., 2019). Mesmo assim, como problematiza Almeida (2010), 

ainda são incipientes os estudos que contemplam e/ou problematizam questões referentes às 

identidades sociais étnico-raciais, classe, gênero, religião, geração, as possíveis 

interseccionalidades entre elas e o racismo estrutural. 

 Dialogando com trabalhos no campo da ERER, esta pesquisa investiga a educação das 

relações étnico-raciais no ensino de música. O objetivo é compreender como a música e a 

cultura afro-brasileira estão presentes em livros didáticos do ensino fundamental, anos finais, 

para o ensino de Artes na escola de educação básica. São analisados livros que pertencem ao 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), tendo em vista que esses consistem em recurso 

presente no cotidiano das escolas públicas, pois faz parte da política educacional brasileira 

vigente fornecer livros didáticos às escolas públicas brasileiras. Nesse sentido, coloco em 

discussão a responsabilidade da educação musical em relação à forma como a identidade do 

negro é apresentada. Como problemática considero importante pensar que, se o livro didático 

está presente na disciplina de Música na educação básica, é relevante analisar como a ERER é 

abordada em materiais didáticos para o ensino de Artes, focalizando a presença da música e 

da cultura afro-brasileira.  
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 Sobre a estrutura do trabalho, o primeiro capítulo é dedicado à Introdução. 

Problematiza a temática e a situa em relação à minha trajetória acadêmica e de vida. O 

segundo capítulo, intitulado A educação musical, a educação das relações étnico-raciais e os 

livros didáticos, apresenta um breve histórico sobre a temática da ERER enquanto política 

pública e o movimento social negro no combate ao racismo. A seguir, apresenta-se um 

levantamento de trabalhos que abordam a temática da ERER no campo da educação musical, 

em periódicos de música no período de 2000 a 2020. O item seguinte apresenta o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e as diretrizes relacionadas ao ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira como política pública. Traz também um levantamento 

realizado nas plataformas digitais, no período de 2009 a 2020, de trabalhos que abordam a 

temática do livro didático e da ERER.  

 O terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa e o processo de análise que 

resultou nas categorias apresentadas, aqui, chamadas de eixos de análise.  O quarto, o quinto 

e o sexto capítulos apresentam a descrição das coleções Mosaico Arte; Por toda a Parte e 

Teláris Arte, abordando a estrutura das coleções, a estrutura dos livros destinados ao 8º ano 

do ensino fundamental, anos finais, bem como o conteúdo dedicado à linguagem artística 

Música, analisando aspectos relacionados à ERER e, mais especificamente, à história e 

cultura africana e afro-brasileira. 

 O sétimo capítulo, intitulado A ERER e os conteúdos musicais: o que os livros 

trazem?, apresenta reflexões sobre as abordagens da ERER, na parte dedicada à linguagem 

artística Música, dos livros do 8º ano das coleções Mosaico Arte; Por toda a Parte e Teláris 

Arte, transversalizando a análise com discussões sobre a abordagem das três coleções e suas 

contribuições para a educação musical.  
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2 A EDUCAÇÃO MUSICAL, A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E 

OS LIVROS DIDÁTICOS  

 

Buscando analisar como a área de educação musical e a educação das relações étnico-

raciais dialogam, vale pontuar que ações foram e estão sendo articuladas para a superação do 

racismo em diversas frentes no decorrer da história. Podemos citar como referência a Lei 

10.639/03 (BRASIL, 2003), alterada pela Lei 11.645/08 (BRASIL, 2008), que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira e indígena em 

todos os níveis de ensino. Neste estudo, irei me deter somente na cultura africana e afro-

brasileira, já que, nos limites desta pesquisa, o trabalho não dá conta das questões relativas às 

culturas indígenas, pois são lutas diferentes, sustentadas em outros argumentos. 

A implementação da lei é o resultado de um processo de luta dos movimentos sociais 

negros como: a Frente Negra Brasileira (1930); o Teatro Experimental do Negro (1940); 

Movimento Negro Unificado (1978); e principalmente pelas ações afirmativas impulsionadas 

a partir da constituição de 1988, as manifestações na Marcha Zumbi dos Palmares contra o 

racismo (1995) e a Conferência de Durban (2001), quando o Brasil se reconhece como um 

estado racista. Estes são marcos históricos na luta contra a desigualdade racial, e que 

promovem um avanço positivo nos debates e acessos à educação. Nilma Lino Gomes, nos 

seus estudos sobre o movimento negro, afirma que, 

 

O movimento negro brasileiro tem se destacado na história do nosso país como o 

sujeito político cujas reivindicações conseguiram, a partir do ano 2000, influenciar o 

governo brasileiro e os seus principais órgãos de pesquisa, tais como o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Esse reconhecimento político tem possibilitado, nos últimos 

anos, uma mudança dentro de vários setores do governo e, sobretudo, nas 

universidades públicas, como, por exemplo, o processo de implementação de 

políticas e práticas de ações afirmativas voltadas para a população negra. (GOMES, 

2011, p.134). 

 

Ainda situando a historiografia dos movimentos negros, o debate na superação do 

racismo também se faz presente em contexto acadêmico. Ramos (1954), um dos fundadores 

do Teatro Experimental do Negro (1940), no campo da sociologia vem discutindo as relações 

de hierarquização e poder no âmbito das relações étnico-raciais, analisando como a produção 

do conhecimento interferiu e ainda interfere na construção da representação do negro 

brasileiro, incluindo o currículo escolar e universitário, perpassando também os materiais que 

são produzidos, repercutindo no dia a dia das instituições de ensino.  
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Esses estudos nos mostram que as relações de hierarquização e poder, das quais o 

racismo é estruturante, perpassam não só o âmbito dos comportamentos individuais, mas se 

constituem também nas relações institucionais, políticas, econômicas, portanto, o racismo é 

uma regra, e não exceção (ALMEIDA, 2019). Sendo assim, as artes e, principalmente, a 

música presente nos processos de educação e nas instituições escolares, não estão isentas de 

uma reprodução ou uma manutenção de práticas racistas. 

 É importante destacar também, que o papel do Movimento Negro é fundamental no 

âmbito da interpretação política sobre a questão social e racial na sociedade brasileira, pois 

sua relevância não foi só no processo de denúncia, mas também quanto à reflexão sobre a 

realidade social e racial e a reeducação da população no meio político e acadêmico (GOMES, 

2017).  

Diante dessa contextualização, apresento um estado de conhecimento, mapeando o que 

já foi publicado sobre como a área de educação musical tem trabalhado o tema das relações 

étnico-raciais e como a temática aparece nos livros didáticos de artes. 

 

2.1 A PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL E AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

Pesquisando sobre os estudos que articulam as áreas de Educação Musical e Relações 

Raciais, fiz uma busca no período entre 2000 e 2020 dos trabalhos em periódicos de música 

com qualis A1 e A2, na classificação da CAPES, que discutem as relações raciais na educação 

musical, ou temáticas próximas, como a diversidade e o multiculturalismo. São eles: Per Musi 

- Revista Acadêmica de Música (Escola de Música da UFMG); Revista Vórtex de Música 

(Escola de Música e Belas Artes do Paraná – UNESPAR); Revista da ABEM (Associação 

Brasileira de Educação Musical); Revista Orfeu
1
 (Programa de Pós-Graduação em Música - 

CEART – UDESC) e a Revista OPUS (Revista eletrônica da ANPPOM). 

O primeiro critério de busca foi o mapeamento dos artigos que traziam no título ou no 

resumo as palavras-chave “relações étnico-raciais”, sendo localizados dois artigos, ambos na 

revista Orfeu (BATISTA, 2018; GOMES, 2018). Para ampliar a busca, o próximo passo foi 

localizar artigos que traziam no título ou no resumo a palavra “diversidade”, sendo 

encontrados seis artigos, cinco artigos na revista da ABEM (PENNA, 2005; OLIVEIRA, 

2006; SOUZA, 2007; FREGA 2007; ALMEIDA, 2010) e um artigo na revista OPUS 

(CASTRO et al., 2019). A seguir, busquei também por artigos que traziam no corpo do texto 

                                                 
1
 A Revista Orfeu, por ser recente, não foi avaliada no quadriênio anterior. Entretanto, foi considerada nesta 

revisão porque foi avaliada com Qualis A 1 na listagem preliminar da CAPES para o Quadriênio 2017-2020.   
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assuntos relacionados aos critérios de busca citados anteriormente, mas que não apareciam no 

título ou no resumo do artigo, e foram localizados também trabalhos que refletem sobre o 

“multiculturalismo”, totalizando mais doze artigos nas seguintes revistas: ABEM (PENNA, 

2006; LAZZARIN, 2006; 2008; SOUSA; IVENICK, 2016; QUEIROZ, 2017), Vórtex 

(SARDÁ; FIGUEIREDO, 2017) e Orfeu (DORING, 2018), OPUS (SANTOS, 2003; 

COUTO, 2014; SANTIAGO; IVENICKI, 2016; ARROYO et al., 2019). No total foram 

contabilizados vinte trabalhos da área de Educação Musical que abordam os temas 

diversidade, multiculturalismo e relações étnico-raciais.  

No percurso das pesquisas sobre diversidade e relações étnico-raciais na educação 

musical, foram localizados trabalhos no contexto de escola (GOMES, 2018); sobre projetos 

sociais (PENNA, 2006; OLIVEIRA 2006); na dimensão da formação docente (ALMEIDA, 

2010); currículo (QUEIROZ, 2017; BATISTA, 2018); legislação (SARDÁ; FIGUEIREDO, 

2017; CANDUSSO et al., 2019); entre outros, conforme apresentado abaixo (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1 - Trabalhos em periódicos da área de educação musical sobre relações étnico-raciais 

e diversidade (período: 2000 a 2020) 
Critérios de busca VORTEX Revista da ABEM PER 

MUSI 

ORFEU OPUS Total 

Trabalhos que trazem a 

expressão Educação 

Musical e Relações 

Étnico-Raciais no título 
ou no resumo do texto.  

- - - Educação Musical, 

relações étnico-

raciais e 

decoloneidade 
(BATISTA, 2018) 

Educação das 

Relações Étnico-

Raciais e o Ensino 

de Música: notas 

sobre a 
operacionalização 

do conhecimento 

étnico nas práticas 
escolares (GOMES, 

2018) 

- 2 

Trabalhos que trazem a 

palavra diversidade no 
título ou no resumo do 

texto. 

- Poéticas musicais e 

práticas sociais: 
reflexões sobre a 

educação musical 

diante da 
diversidade 

(PENNA, 2005) 

Educação musical 

e diversidade: 

pontes de 

articulação 
(OLIVEIRA, 2006) 

Cultura e 

diversidade na 

América Latina: o 

lugar da educação 
musical (SOUZA, 

2007) 

Diversidade 

- - Diversidade na 

formação de 

professores de 

música: o caso do 

tambor de crioula 
no Maranhão 

(CASTRO et al., 

2019) 

6 
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musical como 

desafio (FREGA, 
2007) 

Diversidade e 

formação de 

professores de 

música 
(ALMEIDA, 2010) 

Trabalhos que trazem no 

texto temas relacionados 

com educação musical 

e relações étnico-

raciais, diversidade e 

multiculturalismo. 

Uma discussão 

sobre a 

legislação 

educacional em 

currículos de 

cursos de 

licenciatura em 

música 

(SARDÁ; 
FIGUEIREDO, 

2017) 

Desafios para a 

educação musical: 

ultrapassar 
oposições e 

promover o diálogo 

(PENNA, 2006) 

A dimensão 

multicultural da 

nova filosofia da 

educação musical 

(LAZZARIN, 2006) 

Multiculturalismo 

e 

multiculturalidade: 
recorrências 
discursivas na 

educação musical 

(LAZZARIN, 2008) 

Sentidos de 

multiculturalismo: 

uma análise da 
produção acadêmica 

brasileira sobre 

educação musical  

(SOUSA; 

IVENICKI, 2016) 

Traços de 

colonialidade na 

educação superior 

em música do 

Brasil: análises a 

partir de uma 
trajetória de 

epistemicídios 

musicais e exclusões 
(QUEIROZ, 2017) 

Educação Musical 

e as Leis 10.639/03 

e 11.645/08: 
Mapeamento da 

produção acadêmica 
nas Revistas da 

ABEM de 2003 a 

2018 (CANDUSSO 
et al., 2019) 

- Estética e filosofia 

das artes musicais 

africanas na 

perspectiva da 

educação musical 

na América Latina 
(DÖRING, 2018) 

A produção de 

conhecimento em 

Educação Musical 

no Brasil: 

balanço e 

perspectivas 
(SANTOS, 2003) 

Repensando o 

ensino de música 

universitário 

brasileiro: breve 

análise de uma 
trajetória de ganhos 

e perdas (COUTO, 

2014) 

Multiculturalismo 

na formação de 

professores de 

música: o caso de 

três instituições de 

ensino superior da 
cidade do Rio de 

Janeiro 

(SANTIAGO; 
IVENICKI, 2016) 

Educação musical 

e políticas públicas 

para proteção 

social básica e 

medidas 

socioeducativas 

envolvendo 

adolescentes na 

cidade de São 

Paulo (ARROYO 
et al., 2019) 

12 

Total 1 12 0 2 5 20 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

A análise dos artigos selecionados nessa revisão nos mostra que os trabalhos que 

discutem o tema das relações étnico-raciais de maneira mais direta, apresentando a temática já 

nos títulos e/ou nos resumos, são mais recentes. Já os trabalhos que discutem a diversidade e o 

multiculturalismo no campo da Educação Musical percorreram um caminho anterior ao tema 

das relações étnicos-raciais. Por conseguinte, a discussão neste trabalho será feita por ordem 

cronológica, do trabalho mais antigo para o mais atual. A opção por fazer nesta ordem é 
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entender sobre como o tema das relações étnico-raciais é apresentado à medida que este 

assunto é relevante para a área.  

 A partir do mapeamento das comunicações de pesquisas científicas, realizadas nos 

encontros nacionais e regionais da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), nos 

anos 2000 a 2002, Santos (2003) analisa a produção do conhecimento em Educação Musical. 

Faz um balanço das temáticas apresentadas nos Grupos de Trabalho que foram se constituindo 

nos referidos encontros. Considerando as perspectivas que se desdobram na área de Educação 

Musical, identifica trabalhos que trazem a temática da diversidade cultural no ensino de 

música. 

Com base nas contribuições do multiculturalismo, Penna (2005) faz uma discussão 

teórica sobre como a educação musical pode tratar a diversidade de manifestações musicais. 

Entendendo que o modo de tratar a diversidade parte de um diálogo e troca de experiências, a 

autora esclarece que há posições diferentes dentro do próprio movimento do 

multiculturalismo, chamando a atenção a respeito da “guetização”, um dos riscos do 

multiculturalismo apontado por Canen (2002), Peregrino (1995) e outros. Segundo a autora, a 

guetização “[...] acontece quando, em nome de valorizar as especificidades culturais de 

diferentes grupos, especialmente daqueles historicamente dominados, acaba-se por prender 

esses grupos no gueto de sua particularidade, isolando-os [...]” (PEREGRINO, 1995, p. 12).  

Penna (2005) analisa e sugere o multiculturalismo como proposta curricular, o que 

implica numa concepção ampla de música e de arte que ultrapasse a dicotomia entre o popular 

e o erudito, considerando também a produção da indústria cultural. Diante disso, menciona o 

desafio constante de construir uma educação democrática, citando como exemplo a Lei 

10.639/03 que torna “[...] obrigatório o ensino sobre História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira [...]” nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, indicando que a arte tem 

um papel fundamental nesse diálogo.  

Refletindo sobre diversidade, Penna (2006) apresenta questões como: a função da 

educação musical na formação global do indivíduo; o reconhecimento da diversidade cultural; 

o papel da interdisciplinaridade para a reflexão da área de educação musical. Partindo de um 

texto apresentado no Fórum de Debate em Educação Musical e Diversidade pela professora 

Tânia Cançado, Penna (2006) reflete sobre a experiência do Projeto Cariúnas, um programa 

sociocultural desenvolvido com crianças e adolescentes em Belo Horizonte. Analisa o 

percurso do ensino de arte e de música em projetos extraescolares, de caráter social e como 

tais projetos colocam o desafio de tratar a diversidade cultural sem cair na “guetização” ou 
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focando apenas em um padrão musical, o que exige o diálogo entre diversas manifestações 

musicais. Considera também que  

[...] lidar com a pluralidade evita, portanto, o etnocentrismo de tomar como 

referência a nossa própria música (inclusive considerando-a “redentora”), 

desconsiderando as produções artísticas, culturais e musicais dos grupos com que se 

trabalha [...] (PENNA, 2006, p.38). 

 

Oliveira (2006) também parte do texto-base para o Fórum de Debate em Educação 

Musical e Diversidade, de autoria de Tânia Cançado, abordando a experiência do Projeto 

Cariúnas, mesmo projeto citado por Penna anteriormente.  A autora discute alguns aspectos 

do texto-base e apresenta a abordagem Pontes como uma possiblidade de articulação entre o 

professor, os participantes e os elementos da diversidade sociocultural nos diferentes níveis de 

experiências musicais. Segundo ela, isso implica em encontros musicais significativos entre o 

aluno e a música, que se relacionam com: atitude positiva, observação, naturalidade, técnica, 

expressividade e sensibilidade (OLIVEIRA, 2006, p. 30). Na abordagem sobre diversidade, a 

autora destaca o diálogo como um ponto importante e enriquecedor para a área de música. 

Assim como Penna (2006), Oliveira (2006) entende que falar sobre diversidade envolve 

vivenciar diferentes culturas.  

Lazzarin (2006) cita Penna (2006) ao discutir sobre a abordagem multicultural para 

discutir a diversidade em música. Na perspectiva da Nova Filosofia da Educação Musical 

(NFEM), baseada na concepção de Música de David Elliott (1990; 1994), o autor apresenta as 

ideias centrais do multiculturalismo e sua influência na visão multidimensional da NFEM. 

Segundo o autor, o termo multiculturalismo, de uma maneira geral, “[...] vem sendo usado 

para definir uma visão de mundo que respeita a diversidade de modos de vida de cada 

sociedade, suas características próprias, seus valores éticos e sua identidade cultural [...]” 

(LAZZARIN, 2006, p. 125). Assumindo uma perspectiva mais crítica, para o autor,  

 
[...] a visão multicultural em arte-educação assume ser necessário considerar a 

maneira como diferentes grupos culturais entendem a arte e a incluem dentro de seus 

contextos. Questões relativas ao etnocentrismo, preconceitos ou racismo devem ser 

incluídas nessa discussão multicultural, tentando sempre questionar a cultura 

manifesta e todo tipo de opressão (LAZZARIN, 2006, p.129). 

  

Em 2007, Souza (2007) analisa que os debates contemporâneos sobre a diversidade na 

América Latina e suas relações com a música são necessários, principalmente pelo contexto 

histórico de como foi construída a ideia de identidade do povo brasileiro. Segundo sua 

argumentação:  

Embora o Brasil também tenha a diversidade como um elemento fundante em suas 

culturas, o nacionalismo das décadas de 1930 e 1940 procurou construir uma 

identidade unificadora na qual pouco se percebia as diferenças dos elementos 
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constituintes da nação. Isso pode explicar a cristalização de duas visões que hoje 

fazem parte do imaginário sobre o Brasil e por consequência da música brasileira. 

Por um lado, o mito da convivência racial pacífica entre brancos, negros e 

ameríndios, uma suposta “democracia racial”, baseada na percepção da 

miscigenação como processo harmônico que hoje tem sido questionada por vários 

teóricos. Por outro, a visão de uma intensa musicalidade de seu povo e do Brasil 

como um “país do som”, um “lugar onde mais se faz música no mundo. (SOUZA, 

2007, p. 17). 

 

Mesmo sendo um país de diferentes culturas, é preciso olhar para as relações que se 

dão num contexto em que as diferenças são hierarquizadas, e na música não é diferente. Como 

explica Souza (2007, p. 17), 

 
 A representação de música brasileira é fundamentada não só na ideia da mistura 

étnica, mas também se baseia na hierarquia e assimetria da cultura musical do 

colonizador europeu sobre a do africano e indígena, uma herança dos estudos 

evolucionistas provenientes das teorias raciais do século XIX  

 

Em outra perspectiva, a autora argentina Frega (2007) reflete sobre o processo da 

globalização e como ele implica no ponto de vista do ensino musical. Partindo de um retorno 

conceitual às noções de “universais”, pelo prisma da antropologia da música mais atualizada, 

questiona se este poderia ser um caminho a ser percorrido didaticamente numa educação para 

a diversidade, campo que se apresenta como um dilema, um desafio para a área. 

Lazzarin (2008) também chama a atenção para o conceito de diversidade, 

problematizando a naturalização do termo. Segundo ele, 

 
[...] a noção da diversidade é muito cara ao multiculturalismo. Ela incorpora uma 

lógica naturalizante, na qual as relações culturais são análogas àquelas produzidas na 

natureza. A diferença é colocada em termos de diversas essências, o que esconde 

conflitos e idiossincrasias. As diferentes manifestações artísticas entram nesse 

movimento como um colorido e feliz patrimônio coletivo. (LAZZARIN, 2008, p. 

122).  

 

 No campo da formação docente, Almeida (2010) investigou como professores de 

música estão sendo formados para trabalhar com/em a diversidade social. A autora pesquisou 

licenciandos de universidades federais no Rio Grande do Sul, refletindo sobre a formação 

inicial desses estudantes a partir da análise dos dados de pesquisa. Seu referencial teórico foi 

pautado nos conceitos da teoria crítica pós-moderna. Almeida (2010) considerou que o tema 

diversidade não é parte de um projeto consolidado institucionalmente na formação de 

professores nos cursos analisados, e que o conhecimento é predominantemente monocultural, 

o que torna a formação um espaço de tensões e possibilidades. Ela pondera que a formação de 

professores de música precisa ser pensada a partir da diversidade e não a partir de uma 

concepção única. Sendo assim, Almeida (2010) propõe: 
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 [...] seu reconhecimento como espaço de inter-relações, onde os diálogos 

interculturais sejam exercitados e, consequentemente, seja possível viver a formação 

com/em a diversidade para formar professores de música que possam trabalhar com/ 

em a diversidade. Espaço onde os temas `delicados`, como religião, orientação 

sexual, raça, etnia, preconceitos, racismos, possam encontrar lugar e ampliar os 

conceitos de educação musical multicultural, incorporando a eles o viés 

intercultural, na perspectiva da teoria crítica pós-moderna. (ALMEIDA, 2010, p. 51). 

 

Ao mesmo tempo em que autores estão preocupados com a “naturalização” do termo 

diversidade, Almeida (2010) também chama a atenção para os temas “delicados”
2
 que não são 

incorporados no currículo dos cursos de graduação de licenciatura em Música. Couto (2014) 

também apresenta uma análise da trajetória que estruturou a prática musical no âmbito dos 

cursos superiores brasileiros e suas implicações para as atuais demandas da profissão do 

músico. Aborda o assunto a partir da perspectiva da sociologia das ausências (SANTOS, 

2008), que propõe tornar presentes as diferentes formas de conhecimentos e de experiências 

sociais que não estão presente nos currículos. 

Em 2016, Sousa e Ivenicki apresentam uma revisão bibliográfica sobre o 

multiculturalismo na educação musical, abrangendo o período entre 1989 e 2015. As autoras 

analisaram periódicos da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical), anais dos 

congressos da ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música), 

teses e dissertações da área de música e outras áreas que, direta ou indiretamente, tratavam do 

tema multiculturalismo na educação musical. Nesse estudo, Sousa e Ivenicki (2016) refletem 

que o tema multiculturalismo é um campo pouco contemplado nas pesquisas acadêmicas e se 

estrutura, principalmente, com base nas discussões dos estudos culturais.  

 
[...] pretende-se argumentar com isso que o multiculturalismo, sob o formato do 

world music, ao privilegiar mais as culturas globais do que as locais e buscar lidar 

com problemas tais como racismo, xenofobias e preconceitos de forma não crítica, 

apenas apresentando as culturas do mundo sem colocar em xeque as relações de 

poder imbricadas na questão cultural, pode não ser a melhor forma de se pensar 

multiculturalismo na educação musical brasileira. (SOUSA; IVENICKI, 2016, p. 

67). 

 

Mesmo considerando a importância de estudar as músicas do mundo em qualquer 

nível de escolarização, do ensino fundamental ao ensino superior, é preciso considerar que no 

Brasil as relações se dão por tensões, principalmente por termos sido submetidos ao processo 

histórico de colonização e escravização do povo brasileiro.  

No mesmo ano, Santiago e Ivenicki (2016) abordam sobre como as questões 

multiculturais perpassam a formação oferecida pelas três principais instituições que oferecem 

                                                 
2
 Almeida (2010) define como temas “delicados”, as categorias raça, gênero e classe que estruturam as relações 

institucionais e interpessoais, que geram múltiplos sistemas de opressão, o que justifica a necessidade de refletir 

sobre o contexto educacional brasileiro a partir dessa perspectiva.  
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o curso de licenciatura em música na cidade do Rio de Janeiro. Através de questionário 

aplicado para os formandos, com perguntas abertas e fechadas, constataram que, em geral, tais 

estudantes reconhecem a importância de uma educação musical multicultural, mas não sentem 

que o ensino superior os está preparando para atuar na e com a diversidade cultural 

encontrada nas salas de aula da educação básica. Problematizam também a necessidade de 

que as disciplinas das licenciaturas em música abordem um repertório amplo, que não inclua 

somente peças musicais europeias, mas também as obras africanas, afro-brasileiras, 

“populares” e midiáticas. 

 Sobre o currículo nas universidades, Queiroz (2017) apresenta pesquisa no âmbito da 

educação superior em música, nos cursos de licenciatura e bacharelado nas principais 

universidades brasileiras, buscando compreender a formação musical oferecida pelos cursos. 

A análise considerou a trajetória de colonialidade e exclusões que marcaram a área 

institucionalmente, afirmando que  

 
[...] a trajetória histórica colonial de institucionalização da música ainda exerce 

grande influência na educação superior brasileira me leva a pensar que precisamos, 

de fato, de uma travessia na área, como anuncia a epígrafe deste artigo. Travessia 

que considere as perspectivas para a educação superior no século XXI, os avanços 

do conhecimento sobre a diversidade em música, as necessidades e demandas 

sociais e a necessária contextualização dos currículos de música com o mundo atual. 

(QUEIROZ, 2017, p.154). 

 

 Além da dimensão do currículo, as políticas públicas são de extrema importância, 

visto que a educação musical presente no ensino superior reflete a marca da colonialidade, 

com currículos centrados na cultura europeia.   

Sardá e Figueiredo (2017) analisam de que maneira a legislação educacional é parte 

integrante do processo de formação do professor de música em cursos de licenciatura e 

verificam de que forma as instituições atendem ao disposto nas diretrizes nacionais para a 

formação na área. Nesse trabalho, Sardá e Figueiredo (2017) citam a pesquisa de Ferreira e 

Almeida (2013), apontando que o tema das relações étnico-raciais é obrigatório nos cursos de 

licenciatura, mas observam que “[...] não há nenhum curso que dedique uma disciplina 

específica para a discussão da educação das relações étnico-raciais [...]” (SARDÁ; 

FIGUEIREDO, 2017, p. 8). 

Dos trabalhos apresentados nos periódicos, podemos destacar que o tema da 

diversidade; multiculturalismo; diferença; o mito da “democracia racial” estão presentes no 

debate da área de Educação Musical como um tema relevante, mas o tema das relações 
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étnico-raciais como campo de estudo nas discussões é mais recente, como mostram os artigos 

a seguir.    

Gomes (2018) problematiza a educação das relações étnico-raciais para além de um 

“conteúdo” dos componentes curriculares.  Reflete sobre a própria prática enquanto professor 

do ensino fundamental na disciplina artes-música revendo valores, conceitos, hierarquias e 

estruturas. Dialoga com diferentes epistemologias, cosmologia, transmissão e produção de 

conhecimento e bases teóricas antropológicas e etnomusicológicas refletindo sobre as 

vivências escolares. Gomes (2018) entende que o processo de escolarização dos 

conhecimentos impede o reconhecimento de aprendizagens outras, descola a centralidade de 

um único modo de se relacionar com a aprendizagem.  Considera que: 

[...] a educação das relações étnico-raciais nos convida a pensar formas 

diferenciadas de conceber a escola, o conhecimento, os processos de transmissão, 

ensino e aprendizagem. Não se trata de inserir todos os conhecimentos e modos de 

aprender étnicos dentro da sala de aula, tampouco reproduzir exatamente como eles 

acontecem no seu contexto de origem, mas sim refletir criticamente sobre a 

escolarização dos conhecimentos, desnaturalizar as rotinas escolares que impedem o 

reconhecimento de outras formas de aprendizagem, outras formas de se relacionar 

com os saberes e de produzi-los. (GOMES, 2018, p.108). 

Batista (2018) aponta tensões e perspectivas sobre a decolonialidade na área da 

educação musical na educação básica. Faz um debate perpassando a educação das relações 

étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Partindo do 

epistemicídio, dos silenciamentos e invisibilidades presentes no currículo e nas práticas 

pedagógico-musicais, referindo-se ao “negrocídio”, apresenta epistemologias e interações 

curriculares para outra ação pedagógica. A pesquisa em andamento abrange o campo teórico 

em abordagens político-epistemológicas e legislativas, dialogando com autoras e autores 

como Nilma Lino Gomes (2012; 2017), Djamila Ribeiro (2017), Walter Mignolo (2003) e 

Boaventura Souza Santos (2010). Visando uma reflexão crítica, propõe um caminho 

“desobediente” à hegemonia das ações estabelecidas estruturalmente, explicando: 

[...] o currículo pode e mesmo necessita ser construído, não mais colonizado sobre 

uma perspectiva desigual e racista, mas aberto ao diálogo contínuo e sistemático 

com outras produções musicais que não foram e ainda não têm permissão de fazer 

parte do escopo curricular do ensinoaprendizagem de Música na Educação Básica. 

(BATISTA, 2018, p. 113) 

 

Pensando sobre as musicalidades da diáspora Africana na América Latina, Döring 

(2018), em diálogo com autoras e autores do chamado atlântico negro
3
, introduz um debate 

                                                 
3
  Conceito introduzido por Gilroy no livro O atlântico negro (1993), compreende uma abrangência histórica e 

geocultural transatlântica que forma o triângulo de trocas culturais entre África, América e Europa. (DÖRING, 

2018, p. 138) 
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necessário para educação básica, pois aponta a existência de uma lacuna histórica nos estudos 

das musicalidades afro-latinas, afro-caribenhas e afro-americanas, ou seja, nos países da 

América Latina no contexto da diáspora Africana. 

Em um trabalho mais recente, intitulado Educação Musical e as Leis 10.639/03 e 

11.645/08: mapeamento da produção acadêmica nas Revistas da ABEM de 2003 a 2018, 

Candusso et al. (2019) apresentam um mapeamento sobre a produção da área de Educação 

Musical, no período entre 2003 e 2018 a respeito das Leis 10.639/03 e 11.645/08. O estudo 

considerou que a produção dos trabalhos acadêmicos com o foco na diversidade musical e 

cultural, principalmente na virada do século XIX, abordam as experiências em escolas, 

ONGs, projetos sociais com atividades de músicas da cultura popular pelo país. No entanto, 

problemas como o racismo, a discriminação racial e a representatividade raramente aparecem 

como um ponto importante na discussão. Outra questão observada é que os trabalhos que 

incorporam as músicas das culturas brasileiras, muitas vezes tratam somente dos aspectos 

musicais como os parâmetros do som, da melodia, do ritmo, não abordando princípios 

filosóficos e culturais importantes para uma prática musical em uma determinada comunidade 

(CANDUSSO et al., 2019). 

De acordo com esse levantamento, podemos observar que o debate sobre a temática 

das relações étnico-raciais na Educação Musical é uma agenda urgente e necessária, 

principalmente pela legislação vigente, que apresenta aspectos importantes para se pensar 

uma educação que incorpore, na sua prática e na pesquisa, saberes das populações afro-

brasileiras e indígenas, por muito tempo silenciadas.    

Pensar a educação musical numa perspectiva antirracista, de acordo com as Leis 

10.639/03 e 11.645/08, requer uma abordagem epistemológica que possibilite 

alcançar um patamar filosófico que anteceda o lugar em que a própria filosofia tem 

sido pensada, perpassando por uma sociologia das emergências a fim de se atender 

as demandas das populações marginalizadas e de uma maior efetivação desta 

legislação, que ainda ocupa um lugar pequeno tanto no currículo escolar como nas 

práticas em sala de aula dos/as professores/as de música. (CANDUSSO et al., 
2019, p. 6) 

Se entendermos que as musicalidades, como práticas das sociabilidades, são 

fundamentais para o conhecimento, em se tratando das culturas afro-brasileiras e indígenas, é 

preciso repensar uma relação com as práticas musicais que extrapole aspectos como melodia e 

ritmo, entre outros. 

  Castro et al. (2019) abordam o contexto da pedagogia colaborativa do tambor de 

crioula no componente curricular Prática de Conjunto III (2015.2) no curso de Licenciatura 

em Música da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A prática trouxe discussões sobre 
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a hierarquia na relação professor/aluno, bem como em relação ao ambiente onde alunos 

cotistas, herdeiros das tradições musicais afro-maranhenses, puderam compartilhar seus 

conhecimentos e visões de mundo com o restante da turma, assumindo um protagonismo no 

processo educativo. Dessa prática, os autores consideram que, na perspectiva multicultural, o 

ensino de música deve assumir seu papel político na construção da justiça social, cidadania, 

democracia e redução das desigualdades étnico-raciais, a partir da formação de professores de 

música. Porém, ainda encontram resistência nas rígidas e conservadoras estruturas 

institucionais dos cursos superiores de música no Brasil. Mesmo assim, a partir da 

transformação das instituições formadoras de professores de música, é possível contribuir 

para dirimir preconceitos e promover a inclusão de epistemologias historicamente 

desprezadas. 

Arroyo et al. (2019) trazem a discussão sobre o campo da educação musical em 

diálogo com as políticas públicas voltadas a adolescentes: uma para proteção social básica e 

outra para medidas socioeducativas. Ambas foram realizadas na cidade de São Paulo, em 

instituições responsáveis por colocar em ação essas políticas, respectivamente, os Centros 

para Crianças e Adolescentes e a Fundação Casa. A discussão proposta no artigo atenta para a 

presença da educação musical em dois cenários que compartilham aspectos comuns, ou seja, 

como ocorre o ensino de música no âmbito das medidas socioeducativas.  

Na revisão de trabalhos que focalizam a educação das relações étnico-raciais, o debate 

em torno da diversidade também esteve presente. A preocupação em garantir uma educação 

musical democrática se mostrou urgente para muitos pesquisadores da área de educação 

musical. Em olhar mais amplo, discutindo as relações étnico-raciais para pensar o campo da 

educação, Silva (2007) reflete que 

 
Abordá-los pedagogicamente [os temas sobre desigualdades sociais e étnico-raciais] 

ou como objeto de estudos, com competência e sensatez, requer de nós, professores 

(as) e pesquisadores(as): não fazer vista grossa para as tensas relações étnico-raciais 

que “naturalmente” integram o dia-a-dia de homens e mulheres brasileiros; admitir, 

tomar conhecimento de que a sociedade brasileira projeta-se como branca; ficar 

atento(a) para não reduzir a diversidade étnico-racial da população a questões de 

ordem econômico-social e cultural; desconstruir a equivocada crença de que 

vivemos numa democracia racial. E, para ter sucesso em tal empreendimento, há que 

ter presente as tramas tecidas na história do ocidente que constituíram a sociedade 

excludente, racista, discriminatória em que vivemos e que muitos insistem em 

conservar. (SILVA, 2007, p. 493) 

 

Compreender como se constitui a nossa história é importante para que possamos (re) 

pensar o papel das relações raciais num contexto de hierarquização e poder. É nesse sentido 

que podemos avançar no debate para uma educação musical que visa a contribuir com uma 
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educação mais justa. A revisão bibliográfica demonstra também que o debate em torno do 

tema da diversidade vem de uma trajetória anterior ao tema das relações raciais, do final da 

década de 1990 e início dos anos 2000 até os dias atuais, enquanto o tema das relações étnico-

raciais é mais recente na área de educação musical brasileira.  

Apesar dos avanços, Sousa e Ivenicki (2016) argumentam que o debate no contexto da 

educação musical, seja na escola ou em contextos extraescolares, pelo prisma da diversidade 

cultural, focando apenas nas diferenças ou diferentes culturas, não avança no debate. Como 

exemplo, ao trabalhar com repertório world music em sala de aula, questões sobre diversidade 

estariam sendo contempladas, pelo viés das diferentes músicas do mundo na perspectiva 

global. No entanto, isso é insuficiente, à medida que a realidade brasileira apresenta uma 

hierarquização cultural. Mesmo que o campo da educação musical esteja dialogando com 

diferentes práticas musicais, ainda é preciso questionar as ausências, por exemplo, de história 

e cultura afro-brasileira nos currículos, nos modos de aprendizagens, repertórios, entre outros, 

tanto na escola como na universidade.  

Acrescenta-se a esta revisão o texto de Lucas et al. (2016), que reflete sobre relações 

entre a educação musical e a etnomusicologia em relação à Lei n.10.639/03, sobre a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira, e à Lei 

n.11.769/08, sobre a obrigatoriedade da música como conteúdo curricular das escolas. No que 

diz respeito à aplicação conjunta dessas leis, a discussão trata da inserção e abordagem de 

saberes musicais de culturas afro-brasileiras no universo da formação escolar, indicando ações 

e práticas de ensino de música nas escolas, que promovam, de forma concreta, as culturas 

musicais afro-brasileiras no ensino musical. 

 Soma-se a esta revisão o texto de Pereira (2017), no qual o autor apresenta uma 

análise sobre os livros didáticos de artes, das coleções aprovadas no edital PNLD de 2016 

para a Educação no Campo. Como resultado de análise, Medeiros aponta que há uma seleção 

curricular marcada na tradição de ensino musical, que privilegia os parâmetros sonoros, as 

notas musicais, os instrumentos musicais, em geral da orquestra e a história da música 

ocidental, que é naturalizada nos princípios da teoria musical, principalmente erudita, branca, 

masculina e europeia, entendendo que esses parâmetros são tidos como necessários para 

qualquer prática musical. Além disso, a seleção curricular parece ser pensada para o trabalho 

de professores sem formação específica em música, sendo esse um tema que é debatido 

frequentemente, pois existem tensões históricas sobre a adoção da polivalência. Sobre a 

questão da polivalência, nos limites deste trabalho, a análise é sobre o conteúdo de música, 
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mesmo assim, nada impediria numa linha de pesquisa em Educação Musical uma análise 

sobre o ensino de artes. 

Dialogando com diferentes contextos e dimensões, na tentativa de contribuir para uma 

discussão na área de educação musical, o livro didático de artes é uma possibilidade de 

construir outro olhar, com o foco no conteúdo de música, podendo configurar um campo de 

pesquisa e discussão sobre a temática e sobre como a educação musical está nela inserida, 

como será apresentado a seguir. 

 

2.2 AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM LIVROS DO PLANO NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO (PNLD): UMA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Esta seção focaliza livros didáticos que integram o Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD). O programa compreende um conjunto de ações do Ministério da 

Educação voltadas para a distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros 

materiais de apoio à prática educativa. É destinado aos alunos e professores das escolas 

públicas de educação básica do país, como também às instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. Para participar do 

Programa, os dirigentes das redes de ensino municipal, estadual, distrital e das escolas 

federais devem encaminhar um termo de adesão manifestando seu interesse em receber os 

materiais, comprometendo-se a executar as ações do programa em conformidade com a 

legislação.  

As escolas públicas participantes do PNLD recebem os materiais de forma sistemática, 

regular e gratuita. Cabe à direção da escola verificar se os livros têm sido devolvidos pelos 

alunos ao final do ano letivo. Ao constatar a falta de livros, a escola poderá procurar a 

coordenação do livro didático da Secretaria de Educação do seu Estado ou nas Regionais de 

Ensino, se houver, ou na Secretaria Municipal de Educação da Capital, informando a carência, 

e verificar se há a possibilidade de reserva técnica. Sendo assim, o PNLD se configura como 

um Programa abrangente, e pode ser considerado um dos principais instrumentos de apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem nas escolas beneficiadas. 

 Sobre a componente curricular Arte, o PNLD é uma política recente. A avaliação e a 

distribuição de livros didáticos de Arte, por parte do governo federal, passaram a ser 

efetivadas no edital de 2015 (PNLD/2015: para o ensino médio), em 2016 (PNLD/2016 para 

os anos iniciais do ensino fundamental) e em 2017 (PNLD/2017 para os anos finais do ensino 

fundamental (SOUZA, 2018). Diferente das outras disciplinas do componente curricular, de 
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acordo com os editais, os livros didáticos destinados às disciplinas de artes e língua 

estrangeira moderna, são acompanhados de um CD de áudio.  

 O Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) é política pública vigente até o presente 

momento. Por este motivo, é importante pensar que, se o livro didático está presente na 

educação básica, é relevante analisar como a ERER está sendo abordada no ensino de 

Artes/Música. Nesse sentido, abordamos a seguir alguns aspectos da Lei n. 10.639/2003 e 

documentos dela derivados, visando pensar nas implicações desses documentos para a 

elaboração e avaliação dos livros didáticos de Artes no PNLD. 

Desde que foi homologada a Lei n. 10.639, em 9 de janeiro de 2003, instituindo a 

obrigatoriedade do ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira, foram 

publicados importantes documentos, incluindo diretrizes e estudos indicando como o 

conteúdo de história e cultura Afro-brasileira e Africana pode ser elaborado nos espaços de 

ensino e nas etapas da educação brasileira. No ano de 2004, o Conselho Nacional de 

Educação aprovou o parecer que propõe as Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras 

(BRASIL, 2004). O documento é uma parceria entre o Ministério da Educação e a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), e traz ao conhecimento de 

todos os setores interessados da sociedade questões, informações, bem como os marcos legais 

como agenda de relevância no governo federal. Essa publicação apresenta princípios/ ações 

educativas de combate ao racismo e à discriminação. De acordo com os princípios, em relação 

ao livro didático, as diretrizes indicam que 

A edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de 

ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 

26A da LDB, e, para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-

racial da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas 

sobre a história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e 

supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do MEC – Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares 

(PNBE). (BRASIL, 2004, p. 25). 

 

Para além da publicação desses importantes documentos, intelectuais já pesquisavam o 

racismo e a discriminação na escola, nos materiais didáticos e reivindicavam políticas 

públicas, na agenda do governo. No ano seguinte à homologação das diretrizes, Kabengele 

Munanga organizou e publicou o livro intitulado Superando o Racismo na escola (2005), 

apresentando textos de diversas áreas e disciplinas do ensino fundamental, mobilizando forças 

vivas para combatê-lo, e entre essas forças, a educação escolar tem um papel de destaque, 

embora não possa resolver tudo sozinha (MUNANGA, 2005, p. 17). 
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Dentre vários artigos apresentados no livro, destaco o texto de Ana Célia da Silva 

intitulado A desconstrução da discriminação no livro. Ao longo de sua trajetória nos estudo 

sobre a representação do negro no livro didático, a autora traz dimensão de que  

 
“[...] o livro didático ainda é, nos dias atuais, um dos materiais pedagógicos mais 

utilizados pelos professores, principalmente nas escolas públicas, onde, na maioria 

das vezes, esse livro constitui-se na única fonte de leitura para os alunos oriundos 

das classes populares” (SILVA, 2005, p.22).  

 

Por ser um documento de relevância, principalmente nas escolas públicas, o livro 

didático, por muito tempo contribuiu para reforçar o racismo e a discriminação, no entanto, 

“[...] na relação entre professor, conhecimento e aluno, existe a possibilidade de apreensão da 

dissonância causada pelo estereótipo e de sua correção, através de atividades crítico-criativas 

[...]” (SILVA, 2005, p.33).  

Posteriormente, foi lançada a publicação intitulada Contribuições para Implementação 

da Lei 10.639/2003, no ano de 2008. O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial, instituído por iniciativa do Ministério da Educação por meio da portaria 

interministerial MEC/MJ/Seppir n. 605 de 20 de maio de 2008, com o objetivo de 

desenvolver proposta de Plano Nacional que estabeleça metas para a implementação efetiva 

da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) alterada pela lei n. 10.639/2003 em 

todo o território nacional. Em suas metas e estratégias, o documento prevê e enfatiza as 

diferentes responsabilidades dos poderes executivos, dos legislativos e dos conselhos de 

educação municipais, estaduais e nacional e de demais instituições públicas no processo de 

implementação e institucionalização da lei n. 10.639/2003 nos sistemas de ensino. Um dos 

pontos importante nesse documento, pois é um dos eixos estratégicos, é a política de material 

didático e paradidático. Segundo o documento,  

 
Os princípios e critérios estabelecidos no Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) definem que, quanto à construção de uma sociedade cidadã, os livros 

deverão: promover positivamente a imagem de afro-descendentes e, também, a 

cultura afro-brasileira dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e 

saberes sociocientíficos. Para tanto, os livros destinados a professores (as) e 

alunos(as) devem abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da 

discriminação racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade 

anti-racista, justa e igualitária. (BRASIL, 2010, p. 33). 

 

O documento considera também que os programas do livro do MEC podem se 

constituir como uma das principais ferramentas de democratização do acesso ao conjunto de 

saberes e conhecimentos. Deve refletir, portanto, a diversidade regional e contribuir para o 

enfrentamento da reprodução de estereótipos e preconceitos racistas, sexistas, entre outros, no 
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ambiente escolar, de forma mais efetiva. A política do livro didático vai refletir também na 

escolha do material didático, ou seja, passa por um processo coletivo de discussão visando a 

uma aprendizagem significativa dos estudantes, relacionado com a proposta pedagógica da 

escola e, principalmente, à Lei n. 10.639/2003 na valorização da diversidade étnico-racial. 

No ano de 2010, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), publicou o documento intitulado 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. O material busca cumprir 

o detalhamento de uma política educacional que reconhece a diversidade étnico-racial. Esse 

detalhamento é apresentado com sugestões de atividade em correlação com faixa etária e 

situações específicas de cada nível de ensino. Sendo assim, apresenta também sugestões de 

recursos didáticos e bibliografia específica. 

Referente aos conteúdos que o livro didático está comunicando, nesta pesquisa, 

linguagens artísticas como Arte Visual, Teatro, Dança e Música compõem o repertório 

cultural de diferentes grupos. Neste sentido, esse documento assume um papel importante na 

representação do contexto brasileiro. Estreitando a discussão, o objetivo é verificar como a 

música e a cultura afro-brasileira estão sendo contempladas no livro didático de Arte com o 

foco nos conteúdos de música. É importante salientar contudo que, dentro do escopo desta 

pesquisa, optou-se por não trazer à discussão problematizações sobre currículo e sobre a Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), visto que abrem para outro campo de estudos. 

Para compreender como o tema das relações étnico-raciais está sendo abordado em 

livros didáticos destinados à escola básica, em seus diferentes níveis, o próximo passo foi 

buscar nas plataformas ou bibliotecas digitais, trabalhos sobre o livro didático de música e 

culturas afro-brasileira, no período de 2009 a 2020. Este recorte está considerando a alteração 

da Lei 11.645/08 sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, 

Africana e Indígena, analisando como essa lei está sendo implementada nos materiais 

didáticos.  

A busca foi realizada em duas plataformas, são elas: Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. Na busca, 

foram utilizadas as seguintes palavras-chave: livro didático de música e cultura afro-

brasileira; livro didático de música e música afro-brasileira; música afro-brasileira no livro 

didático de Artes. Dessa busca, foram localizados vinte e seis trabalhos, e dentre essas buscas, 

havia trabalhos de outras disciplinas como: História, Inglês, Espanhol e Língua Portuguesa.  

 Nessa etapa da pesquisa foram selecionados treze trabalhos, cujo critério foi a relação 

mais próxima com o objetivo desta pesquisa. Durante a busca, verificou-se que havia poucos 
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trabalhos referentes à cultura afro-brasileira no livro didático de artes, sendo assim, foram 

incluídos trabalhos que contemplassem diferentes disciplinas e etapas de ensino, como 

também trabalhos de outras disciplinas que têm como foco de análise o repertório musical 

presente no livro didático.    

 Para a análise dos trabalhos, primeiro foram selecionados os trabalhos da disciplina 

Artes, sendo localizada uma dissertação na área de Música (SOUZA, 2017) e outra na área de 

Artes Visuais (LACERDA, 2018). Ampliando para outras disciplinas, foram localizadas 

dissertações de Língua Espanhola (SOUZA, 2016), Geografia (SILVA, 2016), uma 

publicação na área de Língua Portuguesa (SILVA, 2011), e uma tese na área de Literatura 

(PEIXOTO, 2011) e outra na área de Sociologia (VIEIRA, 2020). Já as pesquisas da 

disciplina de História (ROZA, 2009; MELO, 2014; SILVA, 2016; SANTOS, 2018; 

PEREIRA, 2019) apareceram em maior número na busca nas plataformas, sendo analisados 

cinco trabalhos, totalizando quatro dissertações e uma tese. Na revisão foi incluído também, 

um trabalho na área de Ciências Humanas, Letras e Artes (SILVA, 2019), pois discute o 

Programa Nacional do Livro Didático e as diretrizes para a ERER. Além dos trabalhos 

estarem situados em diferentes disciplinas, as teses e dissertações foram selecionadas por 

estarem tratando de diferentes etapas de ensino e contextos. conforme apresentado abaixo 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Teses e dissertações sobre o Livro Didático e as relações étnico-raciais (período: 

2009 a 2020) 

Trabalho Área Autoria Título Ano Instituição 

 

Dissertação 

 

Educação/História 

 

Luciano 

Magela Roza 

Entre sons e silêncios: 
apropriações da música 

no livro didático no 
ensino de história afro-

brasileira 

 

2009 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais- UFMG 

 
Tese 

 
Língua Portuguesa 

 
Ana Célia da 

Silva 

A representação social 

do negro no livro 

didático: o que mudou? 

por que mudou? 

 
2011 

Universidade 
Federal da Bahia- 

UFBA 

 
Tese 

 
Literatura 

 
Fabiana de 

Lima Peixoto 

Afrobetizar: análise das 
relações étnico-raciais em 

cinco livros didáticos de 

literatura para o ensino 
médio 

 
2011 

Universidade 
Federal da Bahia- 

UFBA 

 

Dissertação 
 

História 
 

Thiago 
Silveira de 

Melo 

Representação da 

história e cultura afro-

brasileira e Africana no 

livro didático de 

história do ensino médio 

(campina grande-pb) 

 

2014 
Universidade 

Federal de 
Campina Grande- 

UFCG 

 

Dissertação 
 

Geografia 
 

Waldnely 
Gusmão da 

Silva 

Lei 10.639/03: a 

representação da África e 
dos Afrodescendentes 

nos livros didáticos de 

Geografia no Brasil 
2005-2014 

 

2016 
Universidade 

Federal do 
Amazonas-  

UFAM 

   Identidades negras no  Universidade 



37 

 

 

 

Dissertação Espanhol Josane Silva 

Souza 
livro didático de 

espanhol 
2016 Federal da Bahia- 

UFBA 
 

Dissertação 
 

História 
 

Emanuela de 

Moraes Silva 

Ensino de história em 

debate: a história da 

África e cultura afro-
brasileira no livro 

didático e a escola José 

Caetano dos santos na 
comunidade quilombola 

São Vitor – São 

Raimundo Nonato – Piauí 

 

2016 
Universidade 

Federal do 

Tocantins – UFT 

 
Tese 

 
EJA- Educação de Jovens 

e adultos/ História 

 
Pedro de 

Souza Santos 

A História da África 

cultura africana e afro-

brasileira em livros 

didáticos da Educação 

de Jovens e Adultos 

 
2018 

Universidade de 
São Paulo- USP 

 

Dissertação 
 

História 
 

Pedro Sérgio 
Pereira 

África e população 

negra nos livros de 

História no Brasil: um 

estudo de obras didáticas 

para o ensino 

fundamental II 

 

2019 
Pontifícia 

Universidade 
Católica de São 

Paulo- PUC-SP 

 

Dissertação 
 

Artes Visuais 

 

Eva Alves 
Lacerda 

A arte afro-brasileira 

no livro didático 
 

2018 
Universidade 

Estadual de 
Maringá- UEM 

 

Dissertação 
 

Música 
 

Karla Beatriz 

Soares de 
Souza 

Abram os livros, por 

favor... Representações 

de ensino aprendizagem 
de música nos conteúdos 

do livro didático de arte 

do PLND (2015 a 2017) 

 

2018 
Universidade 

Federal de 

Uberlândia-  
UFU 

 

Dissertação 
 

História 
 

Jefferson 

Pereira Silva 

Relações étnico-raciais e 

o espaço escolar: 
articulações e 
dissonâncias entre o 

Movimento Negro e o 

Estado brasileiro a partir 
do Programa Nacional 

Do Livro Didático (1995 

– 2014) 

 

2019 
Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte- 
UFRN 

 

Dissertação 
 

Ciências Sociais 
 

Tamara Vieria 
Livros didáticos de 

Sociologia do 

PNLD/2018: como estão 
problematizadas a 

História e a Cultura 

Africana e Afro-
brasileira? 

 

2020 
Universidade 

Estadual de 

Londrina- UEL 

Total:  13 trabalhos - - - - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Luciano Magela Roza (2009) apresenta na pesquisa a canção como foco principal nos 

livros da disciplina de História, e teve como objetivo investigar a música, problematizando-a 

como um documento histórico e recurso didático de significativa potencialidade, sobretudo, 

no ensino da História afro-brasileira presente nos livros didáticos de História. 

Compreendendo o livro didático como um objeto de múltiplas faces, dimensões técnicas, 

pedagógicas e ideológicas, sua materialidade é culturalmente o resultado da interferência de 

vários sujeitos. Partindo dessa definição, Roza (2009) faz uma reflexão sobre as formas de 

apropriação da música popular e seus usos, da maneira como são sugeridos pelos livros 

didáticos de História.  

Roza (2009) prioriza a análise das apropriações da música de forma geral, em seguida, 

centraliza a análise nos episódios da história afro-brasileira, articulando a perspectiva 
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quantitativa e qualitativa. Com enfoque quantitativo, foi mapeada a presença da música no 

texto de uma forma mais ampla, contabilizando o número de comparecimentos da canção nos 

livros analisados. Esse percurso metodológico gerou a construção de quadros indicando todas 

as apropriações da música que estão presentes nas coleções com as seguintes categorias: fonte 

[fonograma (CD, LP, etc.)]; fonte (internet); fonte [material impresso] (revista, livro, etc.); 

canção associada a outro tipo documental; canção com título; canção sem título; canção 

utilizada de maneira relacionada às atividades sugeridas ao aluno; canção acompanhada por 

texto ou legenda; canção relacionada à temática afro-brasileira; letra na íntegra; letra 

segmentada, letra parcialmente disponibilizada; comparecimento no livro do aluno; 

comparecimento no livro do professor; presença de dados extramusicais; indicação da 

sonoridade; sugestão de audição em sala de aula; total de comparecimentos no volume. 

(ROZA, 2009). 

O mapeamento da presença de música nos livros didáticos, mostrado através dos 

quadros, vem permeado de informações importantes como: a fonte da canção; se a canção está 

associada a outra categoria documental; se é relacionada a alguma atividade didática; se a 

letra da canção é acompanhada de texto explicativo/informativo, de legenda ou de título; se a 

letra está na íntegra; se há alguma referência à sonoridade; se há a sugestão de audição ou a 

dados extra musicais e em que lugares a música aparece, se está presente no livro do aluno ou 

do professor.  

A análise de Roza (2009) sobre a História afro-brasileira nos livros didáticos é 

abordada também na perspectiva qualitativa, considerando os lugares reservados a essa 

temática nos manuais escolares analisados. Reflete sobre as apropriações da música 

relacionadas à temática afro-brasileira, analisando de forma episódica, fazendo o 

entrecruzamento da letra da canção como fonte histórica com a história afro-brasileira.  Com 

o foco na letra das canções, o autor argumenta como a música é apresentada no livro, pois 

considera importante enunciar o sentido histórico da música.  

Na análise sobre a história afro-brasileira, Roza (2009) identifica a preocupação das 

autoras da coleção em considerar a canção mais do que simplesmente a letra da música. Ainda 

assim, considera que a história afro-brasileira é predominantemente pautada no período da 

escravização no Brasil, e  

 
[...] a música voltada para a discussão da história afro-brasileira ainda não vem 

sendo tratada nos manuais escolares de forma a constituir um caminho sustentável 

para a construção de outro “olhar” sobre tal história, uma vez que sua apropriação 

ocorre, em sua forma majoritária, desconsiderando as peculiaridades estéticas e 

simbólicas que, possivelmente, promoveriam a construção de sensibilidades na 
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aprendizagem da história escolar de que a diversidade se dá pelas singularidades de 

cada cultura, sem hierarquizações ou estereotipia. (ROZA, 2009, p. 119).  

 

Isso interfere na construção da identidade do negro, principalmente quando lutamos 

para construir uma identidade positiva visando uma educação antirracista. É importante 

considerar que o trabalho de Roza (2009) já tem 10 anos de conclusão, e o desafio, agora, 

referente à temática do livro didático de música e as relações étnico-raciais é saber como o 

tema vem sendo abordado nas pesquisas, e o que vem mudando, em especial a partir do 

PNLD.   

Ana Célia da Silva (2011) apresenta uma publicação oriunda de sua tese de doutorado, 

defendida em 2001, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e ampliada em uma segunda 

pesquisa. Na primeira, ela identifica que os livros de Língua Portuguesa da década de 1980, 

caracterizavam-se pela rara presença do negro, e esta presença era marcada pela 

desumanização e estigma. Questionando sobre “o que mudou?” E “por que mudou?”. Silva 

(2011) evidenciou a existência de mudanças significativas na representação social do negro 

nos textos e ilustrações, nos livros de Língua Portuguesa de ensino fundamental, nos 1° e 2° 

ciclos. Considera que as coleções analisadas trazem a representação do negro humanizado, 

com nome próprio, com família e papel diversificado na sociedade, com direito à cidadania, 

sem estereótipos ou estigmas, descritos sem preconceitos, embora sem distinções étnico-

culturais, mas verifica também que os personagens negros aparecem com baixa frequência, ou 

seja, os livros didáticos de Língua Portuguesa continuam invisibilizando o negro. 

 
Dos cinco livros selecionados para análise, os personagens brancos foram ilustrados 

1.360 vezes (Porta de papel, cartilha: 106 frequências; Porta de papel, 2ª série, 280; 

Porta de papel, 4ª série, 306; Viva vida, 4ª série, 389 e Festa das palavras, 279 

frequências), enquanto que os personagens negros foram ilustrados 151 vezes (Porta 

de papel, cartilha, 27 frequências; Porta de papel, 2ª série, 25; Porta de papel, 4ª 

série, 27; Viva vida, 36 e Festa das palavras, 36 frequências). Essa baixa frequência 

da representação dos personagens negros corrobora a existência, nesses livros, da 

presença do negro como minoria. (SILVA, 2011, p. 137). 

 

Além de investigar sobre a representação do negro na imagem e no texto, a autora traz 

essas informações em números, acrescentando mais um critério de análise para a sua pesquisa. 

Dentre as interpretações dos dados, a autora considera que mesmo havendo mudanças na 

representação do negro no livro didático, a narrativa, principalmente das ilustrações, se 

apresenta numa perspectiva universalista, ou seja, o negro ainda é retratado como um sujeito 

abstrato. 

No mesmo ano de publicação de Silva (2011), Fabiana de Lima Peixoto (2011) 

analisou comparativamente cinco livros didáticos de literatura para o ensino médio, com o 
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intuito de investigar os motivos e as consequências da quase total ausência da produção 

literária em que vozes negras articulam sentidos sobre sua própria condição social e sobre o 

racismo na sociedade brasileira. Nesse estudo, coube questionar, sob a perspectiva de 

construção histórica das identidades nacionais, quais elementos, questões e ideologias estão 

por trás da seleção historiográfica feita nos livros didáticos de literatura para o ensino médio, 

questionando por que alguns autores estão presentes em lugar de destaque e outros, também 

importantes, são ignorados, assim como determinados textos são privilegiados e repetidos 

exaustivamente na maioria dos livros didáticos e outros preteridos como se nunca tivessem 

existido. Esses últimos são textos marginalizados que não criam tradições oficiais, que 

traduzem a violência estabelecida numa determinada narrativa de nação. 

Como metodologia, a análise de Peixoto (2011) foi feita a partir de cinco livros 

didáticos escolhidos como adequados, pelo catálogo do Programa Nacional do Livro para o 

Ensino Médio (PNLEM/2006), responsável pela distribuição gratuita de material didático para 

o sistema público de ensino através de avaliação feita por pareceristas do Catálogo do 

PNLEM/2006. A análise dos livros se deu em dois blocos. O primeiro destinado aos livros 

que trabalham única e exclusivamente com a história literária tradicional, independente de os 

capítulos referentes à literatura aparecerem separados em uma seção específica ou mesclados 

com outros conteúdos do livro; o segundo bloco foi para os livros que procuram, através de 

diferentes estratégias, não se limitar à abordagem historiográfica tradicional.  

As características teórico-metodológicas dos livros partiram das seguintes categorias: 

a concepção de literatura trabalhada nos didáticos; a concepção historiográfica utilizada; a 

presença de autores afro-brasileiros e a maneira de apresentar a literatura deles; se os 

discursos racistas e de branquitude se fazem audíveis ou estão sob a dicção do silêncio na 

apresentação de autores, movimentos, textos literários, ou mesmo, em imagens, exercícios, 

questionários ou atividades propostas (PEIXOTO, 2011). Diante disso, a autora observou o 

apagamento, de maneira geral, da questão étnico-racial do escopo da discussão no conteúdo 

literário desses livros. A autora atribui o silenciamento como uma estratégia metodológica da 

omissão de textos literários em que escritores afro-brasileiros considerados canônicos no 

modelo tradicional de história literária, dentre eles Machado de Assis, Cruz e Sousa e Lima 

Barreto, debruçaram-se sobre a subalternização dos descendentes de africanos, e considera 

também que há a tendência de abordar a temática das relações étnico-raciais a partir de 

produção literária em que o negro é colocado como objeto de representação, acabando por 

reproduzir imagens estereotipadas e, muitas vezes, negativas desse grupo étnico-racial. A 

análise dos livros, de natureza interdisciplinar, focaliza a produção a partir de bases teóricas 
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sobre o nacionalismo, o racismo e o epistemicídio. Considera que o apagamento ocorre tanto 

na representação social do negro, quanto na tentativa de construir sua própria narrativa, que 

influencia a imagem deste grupo social. 

 Entendendo que o livro didático é um veículo de representações e identidades, Thiago 

Silveira de Melo (2014) em sua pesquisa de mestrado, sob o prisma da Lei n.10.639/2003, 

que instituiu o ensino da História e Cultura Afro-brasileira nos currículos, problematiza a 

aplicabilidade desta lei sobre a prática docente e os livros didáticos do ensino médio, adotados 

por escolas públicas da rede estadual de ensino, localizadas no município de Campina Grande 

(PB). Partindo de uma abordagem histórico-cultural, a proposta foi fazer uma análise sobre o 

ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana em sala de aula, bem como a forma 

com que os professores manuseiam o livro didático e repassam suas informações aos alunos, 

perceber também de que maneira esse material de apoio aborda e trás em suas discussões a 

figura dos negros e negras e sua contribuição para a formação da sociedade brasileira, em 

consonância com a Lei n.10.639/2003. Nesse trabalho, foram analisados os discursos e 

imagens, bem como de que forma essa referência à população negra é realizada pelas autoras 

do livro didático. Além de analisar as imagens, o autor as compara com os textos que fazem 

referência às imagens apresentadas. 

Melo (2014) menciona que, mesmo se passando quase onze anos que a Lei 

n.10.639/03 foi instituída, os usos do imaginário sobre o negro não mudaram efetivamente, 

pois ainda se reproduz o discurso do negro enquanto escravizado e que não é produtor de 

história, reforçando o imaginário negativo.  

 
Quando nos propomos a observar o material didático o que percebemos foi, 

simplesmente, a falta de referência à história e cultura afro-brasileira e africana, 

reservando-se a elas referências pontuais, dentro do contexto de outros assuntos que 

não os deles. É a afirmação de que a população negra ainda continua sendo vista ás 

margens da história, sempre em segundo plano em detrimento de uma "história 

oficial" que opta sempre pela população de cor branca. Com relação às referências 

imagéticas observamos a mesma linha de raciocínio, onde geralmente se tem 

imagens da população negra caricaturada, quando não na condição de escrava, é 

retratada como uma população rural, rústica, incapaz de se associar ao 

desenvolvimento. (MELO, 2014, p.100). 

 

Dentre as imagens apresentadas no trabalho, Melo (2014) faz referências às festas 

religiosas retratadas no livro analisado. Observa que  

 
As manifestações religiosas e culturais, expressas em imagens trazidas pelas autoras, 

deixam de ser problematizadas, de serem trabalhadas com o intuito de dar 

visibilidade a essas atividades que estavam atreladas ao cotidiano da população”. 

[...] “as autoras poderiam refletir um pouco mais sobre a simbologia da inserção nas 

irmandades para a população negra, pois através da participação, o indivíduo 
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ocupara um espaço de destaque, ganhando certo poder sobre outros indivíduos. Esse 

momento também poderia ser aproveitado para realizar uma discussão sobre as 

manifestações religiosas de matriz africana e afro-brasileira existentes em nossa 

sociedade. (MELO, 2014, p. 68). 

 

De acordo com Melo (2014), houve uma possibilidade de retratar essas manifestações 

como uma das formas de resistência, pois geralmente quando olhamos para o campo das artes, 

ou das musicalidades, tensões em torno do debate sobre as relações raciais, por exemplo, não 

se fazem presente, como algo que não precisa ser questionado.  

Waldnely Gusmão da Silva (2016) teve como objetivo analisar a aplicabilidade da Lei 

n. 10.639/03 no conteúdo África dos livros didáticos de Geografia. Esta lei é a principal 

legislação educacional vigente no país para o combate ao racismo e foi incorporada ao 

currículo da educação básica em 2003. Para adequar-se a esta legislação, os livros didáticos 

publicados até 2005 tiveram que excluir dos seus conteúdos qualquer incitação ao racismo. 

Posteriormente, o governo federal responsabilizou o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) pela fiscalização das obras destinadas às salas de aula. Para cada obra avaliada foram 

elaboradas resenhas com parecer final aprovando ou excluindo sua aquisição por parte das 

Secretarias Educacionais.  

Silva (2016) faz seu caminho metodológico a partir de uma revisão bibliográfica e 

documental na área de Geografia, analisando as alterações nos conteúdos África de quatro 

livros didáticos de Geografia do ensino médio, publicados no período de 2005 a 2014 e 

distribuídos nas escolas públicas de Manaus. Como critério, faz uma análise comparativa 

utilizando as imagens trazidas nos livros didáticos de Geografia e a resenha dos autores dos 

livros sobre a própria produção. A partir disso, percebe que, apesar da lei n. 10639/03 ter sido 

aprovada há mais 13 anos, ela vem enfrentado dificuldades para a sua efetivação. Mesmo o 

governo federal elegendo um órgão que avalie os livros didáticos na perspectiva do combate 

ao racismo e à discriminação, não deu a garantia de que os livros aprovados pelo o PNLD se 

enquadrassem nas determinações que a lei propõem. Dos quatro livros avaliados na pesquisa 

de Silva (2016), os quais traziam o conteúdo de África e afro-brasileiros, ela aponta que em 

todos há uma lacuna sobre a História desses grupos. Além disso, as imagens estereotipadas do 

negro continuavam presentes. 

Josane Silva Souza (2016) aborda as identidades negras no livro didático de espanhol, 

com o objetivo de mostrar e discutir as representações que negras e negros recebem em suas 

aparições nos Livros Didáticos, - Enlaces español para jóvenes brasileños e Cercanía Joven-, 

selecionados pelo edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2015 para o 

ensino de Espanhol no ensino médio. A pesquisa, de base qualitativa, também é realizada a 
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partir da Lei n. 10.639/03 e da Lei n. 11.161/05, sobre a obrigatoriedade da disciplina de 

Língua Espanhola no ensino médio. O trabalho discute sobre como as identidades negras 

ainda têm pouca ressonância dentro das universidades brasileiras, nos cursos de formação de 

professores, contrariando a necessidade de atualização do conhecimento epistêmico nas 

diversas áreas educacionais. No entanto, é necessário salientar que as culturas negras, através 

de seus protagonistas, vêm requisitando seu reconhecimento por representar as “novas” vozes, 

antes tidas como periféricas, mas que já podem ser consideradas como os novos centros. 

A metodologia da pesquisa se deu através da análise dos conteúdos sobre a temática 

étnico-racial. Para isso, a autora adotou três procedimentos: primeiro verificou como e quais 

nacionalidades de língua espanhola estão presentes no livro didático; em seguida propôs 

evidenciar se nas imagens as pessoas negras aparecem de forma complexa; por fim se negras 

e negros têm protagonismo nos contextos em que aparecem. Com base nos dados analisados, 

Souza (2016) constatou que as culturas e as pessoas negras ainda permanecem em lugar de 

pouco protagonismo no livro didático, que suas imagens e atuações, na maior parte do tempo, 

estão descontextualizadas ou são insuficientes. 

No mesmo ano, Emanuela de Moraes Silva (2016) também parte da Lei n. 10.639/03 

para fazer uma análise dos discursos textuais e iconográficos de uma coleção didática História 

nos dias de hoje, editora Leya, do ensino fundamental (6º ao 9º ano). O campo da pesquisa é a 

Escola José Caetano dos Santos, situada na comunidade Quilombola São Vitor, no município 

de São Raimundo Nonato, Piauí. Além da análise dos discursos textuais e iconográficos dos 

livros adotados por esta escola, Silva (2016) buscou também compreender o processo de 

escolha e as apropriações que alunos e professores fazem com este material didático, 

aproximando e caracterizando as experiências do ensino de História na escola e sua relação 

com o passado desta comunidade, elaborando uma coletânea de narrativas, a partir de 

entrevistas com a professora de História da escola e os moradores mais antigos da 

comunidade. 

Diante das questões apontadas na pesquisa, Silva (2016) percebe que há uma série de 

mudanças em percurso, mas observa também a ocorrência de termos equivocados ao longo 

dos textos dos livros didáticos analisados, como a reprodução de termos como “misérias”, 

“fome”, “mazelas”, imagens de africanos em tribos, com lanças e escudos, quando se referem 

à diversidade dos povos africanos. Quando se trata dos africanos no Brasil e dos afro-

brasileiros, pouco se problematiza sobre suas condições do pós-abolição da escravatura, ou 

seja, o que isso interfere para esses grupos na atualidade. Aqui não se trata de ocultar as 
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questões como pobreza ou conflitos políticos, trata-se da produção de um material que 

contribua para uma discussão crítica, e que valorize de forma positiva a história desses povos.   

 Retomando o campo da disciplina de história, Pedro de Souza Santos (2018) também 

faz um estudo de caráter bibliográfico e documental utilizando a Lei n. 10.639/03 como ponto 

de partida. O autor realiza análise da materialização da história da África, cultura africana e 

afro-brasileira em livros didáticos da educação de jovens e adultos do 2º ciclo do ensino 

fundamental e do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo. A pesquisa analisou 

também a trajetória dos programas do livro didático no Brasil, as diretrizes do PNLD EJA 

2011, contidas no edital de avaliação das obras didáticas, a história das editoras Global e 

IBEP e sua vinculação com a produção didática para a EJA. Em outro momento, com 

referências da História no currículo e da História no livro didático, a análise se concentrou nas 

características das seis obras, em especial para o tipo de formatação, disposição dos 

conteúdos, autoria, equipe editorial e a metodologia pedagógica. Além disso, a pesquisa 

analisou também a diversidade que compõe a EJA, as particularidades dos grupos de alunos 

que compõe esta modalidade de ensino. Desse modo, a pesquisa buscou analisar de que 

maneira os textos didáticos dialogam com essa historiografia. Nesse trabalho, o foco principal 

foi a análise sobre o conteúdo de história africana e afro-brasileira para a partir disso criar os 

critérios de análise.  

Como categoria de análise das coleções, Santos (2018) fez a seguinte divisão: 

“diáspora africana”, representada por meio de textos sobre a escravidão, tráfico atlântico, 

quilombos, rebeliões escravas, movimentos atuais de luta contra o preconceito e 

discriminação racial; “mulheres negras”, representadas por meio de textos sobre a situação 

das mulheres negras no Brasil colonial e sobre o movimento feminista; “África”, por meio de 

textos sobre a origem das civilizações, Egito antigo, e o colonialismo do século XIX; e 

“imagens” que contempla fotografias e gravuras de personagens negros. O autor esclarece que 

essas categorias de divisão têm caráter didático e são limitadas, pois têm como base os 

conteúdos apresentados nas coleções didáticas.  

 Nos questionamentos, Santos (2018) constata que as editoras tiveram a preocupação 

de incluir, sob a luz da Lei n. 10.639/03 o ensino de história afro-brasileira e africana, 

principalmente pela tentativa de retratar positivamente africanos e os afro-brasileiros, mas 

percebe que as imagens utilizadas no livro têm certo distanciamento da produção 

historiográfica sobre o tema, reforçando a condição de subalternidade desses grupos. Santos 

(2018) considera também que o tema da escravização é o mais recorrente nas coleções 

analisadas, tanto no texto quanto na imagem. Sobre isso, o autor ressalta que as coleções 
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trazem informações sobre a resistência negra no regime da escravização, mas utilizam como 

exemplo a formação do quilombo (palmares), considerando que há pouco diálogo com a 

historiografia, pois as fontes historiográficas já mostram outras ações de resistência de negros 

a escravidão. Sendo assim, a Lei n. 10.639/03 trouxe desafios para a educação brasileira e, 

nos livros analisados, ainda é preciso “descolonizar” esses documentos. 

No trabalho de Pedro Sérgio Pereira (2019), o objetivo foi investigar a influência da 

Lei n. 10.639/03 na produção dos livros didáticos de história voltados para o público 

estudantil do ensino fundamental II. Para desenvolver a pesquisa, foi realizado um estudo 

documental de duas coleções do mesmo autor, publicadas em anos diferentes, uma publicação 

de 1995, anterior à promulgação da lei, e outra coleção publicada em 2016 quando a lei já 

estava em vigor há 13 anos. O autor partiu da ideia de que havia uma naturalização da 

ausência do negro e uma ênfase ao eurocentrismo, elementos que foram tomados como 

componentes da dimensão subjetiva do ensino da história. Pereira (2019) considera que, como 

decorrência da Lei n. 10.639/03, houve uma inflexão na produção de materiais didáticos no 

ensino de história, com uma presença maior de referências positivas à África e à população 

negra brasileira e a movimentos protagonizados por negros na América. 

Sobre a metodologia, Pereira (2019) criou um quadro a partir da escolha dos capítulos 

analisados, gerando uma tabela com os conteúdos relacionados à disciplina de história. Com 

base na psicologia sócio-histórica, se utilizou também de categorias teóricas da dimensão 

subjetiva para a análise das coleções dos livros escolhidos, com perguntas como: como o 

sujeito negro e sua história são apresentados? Será essa uma questão importante para a 

educação? Quando Pereira (2019) cita a análise subjetiva, está falando também de qual leitura 

de mundo pode observar através dos livros didáticos. Pereira (2019) considera que a visão de 

história da África não chega de forma inocente nos materiais e carrega significações que são 

transmitidas aos estudantes no aprendizado da informação. Todavia, houve mudanças nos 

materiais analisados, mudanças que buscaram romper com o imaginário negativo em relação à 

África e à população negra no Brasil, principalmente por mudanças vindas de reivindicações e 

posicionamentos sobre a obrigatoriedade do ensino de História Africana e afro-brasileira, à 

referida Lei n. 10.639/08, e dos desafios que ainda precisam ser superados. 

No campo das artes, Eva Alves Lacerda (2018) analisa a arte afro-brasileira 

apresentada em dois livros didáticos do 6º ano da Educação Básica disponibilizados pelo 

PNLD no edital de 2017. Partindo da principal questão “Como a arte afro-brasileira é 

abordada nos livros didáticos de arte?”, realiza uma pesquisa qualitativa com delineamento 

bibliográfico e documental, a fim de analisar o livro didático de arte como artefato cultural no 
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processo de ensino e aprendizagem carregado de discursos e relações de poder. Conceitua 

sobre o que é arte afro-brasileira e discute os aspectos históricos que permeiam essa prática, 

descrevendo e analisando os livros didáticos públicos de Arte do Projeto Mosaico e Por Toda 

Parte do sexto ano do ensino fundamental. Como caminho metodológico, parte de alguns 

critérios para analisar as imagens encontradas no livro didático. Esses critérios são 

construídos e baseados nos Estudos Culturais e as relações de poder que permeiam o discurso 

midiático.  

Para analisar os dois livros, Lacerda (2018) faz três etapas de seleção. No primeiro 

momento, seleciona as imagens que representam obras de artes visuais pertencentes a artistas 

brasileiros. No segundo momento submete os/as artistas brasileiros/as aos critérios de seleção, 

são eles: a) as obras que trazem o/a negro/a como temática; b) as obras que são produções de 

artistas negros/as; c) as obras que apresentam estética de inspiração afro-brasileira; d) as obras 

rituais ou manifestações culturais, ou seja, que apresentam relações com as religiões de matriz 

africana ou com a cultura negra. Por último, separa as imagens selecionadas pelos critérios de 

seleção a, b, c e d em dois grupos, Grupo 1 e Grupo 2. Os textos referentes às imagens 

selecionadas no Grupo 1 constituem o corpus de análise da pesquisa.  

Lacerda (2018) questiona que o livro didático de Arte do Projeto Mosaico reforça uma 

concepção romantizada da arte afro-brasileira ao priorizar uma visão exótica e folclórica. Por 

outro lado, o livro didático da coleção Por Toda Parte apresenta uma concepção de arte afro-

brasileira que valoriza a etnia e a ancestralidade dos/as artistas como critério para vinculação 

com a arte afro-brasileira. Conclui que, apesar de contemplar a arte afro-brasileira, os livros 

didáticos ainda priorizam a perspectiva hegemônica nos seus conteúdos.  

Karla Beatriz Soares de Souza (2018) reflete sobre os desafios que marcam a educação 

musical escolar contemporânea, sobretudo a importância do livro didático de Arte no processo 

de ensino e aprendizagem musical vivido na escola. O objetivo principal é compreender como 

se dão as representações de ensino de música a partir dos conteúdos musicais presentes nesses 

livros – PNLD/Arte (2015 a 2017). Este recorte de tempo se justifica por ser o período em que 

o componente curricular Arte passou a ser contemplado pelo Programa Nacional do Livro 

Didático PNLD/Arte. 

Souza (2018) sinaliza que a forma como a disciplina de música é organizada no livro 

didático analisado, são eles: coleção Ápis: Arte; Projeto presente: ARTE; Porta aberta; 

Mosaico; Por toda a parte e Arte em interação, mostra uma tendência na simplificação de 

conteúdos e nas formas de abordagem pedagógica. 
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Ao analisar os documentos oficiais relacionados com o PNLD, verifica-se que o 

próprio programa detém um discurso único que legitima o ensino de arte nas 

modalidades artísticas, recomendando que um único livro inclua conteúdo das 

quatro modalidades e que o trabalho pedagógico priorize a perspectiva 

interdisciplinar. Há uma tendência na simplificação de conteúdos e nas formas de 

abordagem pedagógica. Analisando o modo como os conteúdos estão estruturados 

constata-se uma inclinação por parte de todas as editoras de manter uma estrutura 

comum na abordagem de todas as modalidades. (SOUZA, 2018, p. 245). 

 

Como resultado, a pesquisa documental-analítica fornece informações relevantes para 

reflexões sobre as concepções pedagógico-musicais presentes nos livros adotados como 

recursos materiais nas escolas de educação básica de todo país. Assim, foi possível identificar 

como a representação do que é educação musical ou ensino aprendizagem musical escolar 

relaciona-se com a concepção de uma identidade, de um domínio, do estabelecimento de uma 

coletividade através da materialidade do livro didático de Arte. A pesquisa de Souza (2018) 

não analisa especificamente o tema das relações étnico-raciais, mas contribui na discussão 

sobre como os conteúdos musicais estão sendo abordados nos livros didáticos.  

Jefferson Pereira da Silva (2019), em sua pesquisa, analisa os documentos do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), entre os anos de 1995 e 2014, em relação às 

disputas, negociações e embates travados pelo Movimento Negro e o Estado brasileiro no 

espaço escolar, no que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais, tendo como 

recorte a especificidade dos afro-brasileiros. Para a análise, parte de três conjuntos de fontes: 

1) relatórios das Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial e os manifestos 

elaborados durante a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a Vida e 

a Marcha Zumbi +10; 2) relatórios de gestão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão; e 3) os editais do PNLD. 

 Com a análise das fontes, Silva (2019) identifica que a melhoria dos materiais e livros 

didáticos avaliados e comprados pelo Estado brasileiro, através do PNLD, ocorre 

especialmente pela solicitação de que membros do Movimento Negro participassem, cada vez 

mais, de todos os processos que envolvessem as formulações das políticas públicas de cunho 

antirracista de maneira geral. Isso ocorre também, a partir de 2009, com o Comitê Técnico 

que atua junto aos trabalhos desenvolvidos pelo PNLD, a participação de ativistas do 

Movimento, especialistas em educação para as relações étnico-raciais, no processo de análise 

das coleções que eram submetidas ao Programa.  

Em sua conclusão, Silva (2019) constata que o PNLD busca dar cumprimento ao que é 

exigido pelas políticas públicas. Acrescenta que, principalmente pelas demandas trazidas pelo 

Movimento Negro, há uma qualificação dos conceitos e termos utilizados no que se refere a 
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uma política antirracista no Brasil, devido à indicação direta da legislação específica, bem 

como às diretrizes que buscam a superação dos preconceitos e formas de discriminação 

presente no quadro geral dos editais. 

A partir da problemática “Como os conteúdos de história e a cultura africana e afro-

brasileira estão sendo inseridos na disciplina de Sociologia, a partir dos livros didáticos 

distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018?”, Tamara Vieira 

(2020) faz uma análise dos conteúdos enquanto norte metodológico, considerando o livro 

didático como uma potência no processo de ensino e aprendizagem. Referente à análise 

documental, a autora se baseia nos documentos e normatizações relacionadas ao ensino de 

Sociologia, e também aos conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira, para 

verificar as informações frente às orientações que tratam da aplicabilidade desses conteúdos. 

Partindo de três coleções analisadas, a autora verifica que as publicações trabalham os 

conteúdos com temas como: desigualdade étnico-racial, trabalho, racismo, violência urbana, 

teorias sociais racistas e cultura (expressão de resistência). Diante disso, considera que, por 

meio da aprovação da Lei n. 10.639/03, no âmbito da elaboração dos livros didáticos, há 

avanços a serem desenvolvidos no que diz respeito à identificação dos saberes trazidos e 

produzidos pelos africanos e afro-brasileiros. Percebe também que há uma necessidade de 

problematizar a relevância dos estudos da educação das relações étnico-raciais no combate às 

teorias e práticas racistas. 

Analisando e refletindo sobre a representação social do negro e a história e cultura 

africana e afro-brasileira presentes em livros didáticos de diferentes áreas de conhecimento, 

observam-se mudanças, sobretudo a partir de políticas públicas específicas, principalmente 

em decorrência da Lei n. 10.639/03. Apesar das mudanças enunciadas nos trabalhos sobre o 

livro didático, ainda é recorrente constatar que, na historiografia sobre os livros didático, o 

negro é representado somente em condição de subalternidade. Sobre isso, alguns autores 

sinalizaram que a história do negro apresentada no livro didático não representa a diversidade 

de ser negro no Brasil, reproduzindo uma imagem do negro abstrato, ou ainda, que as suas 

manifestações, seja no campo do conhecimento, da política e da cultura não são legítimas.  

Diante dos trabalhos revisados acima, é pertinente salientar alguns aspectos quanto à 

maneira como o negro vem sendo representado nos livros didáticos. Um dos aspectos sugere 

que a implantação da Lei n. 10.639/03 e suas diretrizes serviram de base para formular os 

critérios de análise em vários trabalhos (MELO, 2014; SILVA, 2016; SOUZA, 2017; 

SANTOS, 2018; PEREIRA, 2019), inclusive analisando a representação do negro antes e 

após a lei mencionada. Outro aspecto comum é a percepção das ausências do negro no livro 
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didático, seja no texto literário (PEIXOTO, 2011) ou numa análise quantitativa de quantas 

vezes o negro aparece nas figuras e fotografias, em relação ao branco (SILVA, 2011). Já a 

abordagem analítica de Silva (2016), que compara as imagens do livro didático de Geografia 

com a resenha dos autores dos livros, buscando compreender se há coerência entre a imagem 

e o discurso dos autores, não se repete em outros trabalhos. Roza (2009) elabora os critérios 

de análise a partir das letras das canções presentes no livro didático. De modo geral, os 

critérios de análise para verificar a representação do negro no livro didático estão pautados, 

principalmente, pela análise das imagens e figuras, com interpretação qualitativa e 

quantitativa. 
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3 CONSTRUINDO O CAMINHO METODOLÓGICO  

 

Entendendo que o livro didático é um documento importante na construção, positiva 

ou negativa de uma identidade, é de extrema importância pensar que o livro, no ambiente 

escolar, é produção do conhecimento.  

 
Embora pouco explorada não só na área de educação como em outras áreas de ação 

social, a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de dados 

qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema. (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 

44). 

 

Na perspectiva da análise do livro enquanto documento é possível focar na discussão 

do conteúdo apresentado e, principalmente, o conteúdo simbólico presente nele, visando a 

enunciar uma reflexão sobre como a temática da história e cultura afro-brasileira é 

apresentada no livro didático de artes. Nesse caso, focalizando especificamente o conteúdo 

dedicado à música, a análise do livro didático busca construir dados qualitativos que possam 

contribuir para as práticas e as pesquisas, na área de Educação Musical, no que diz respeito à 

temática da educação das relações étnico-raciais.  Gil define que  

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa. (GIL, 1988, p. 45). 

 

Pensando na problemática e no objetivo da pesquisa, optou-se por analisar o livro do 

8º ano do ensino fundamental, anos finais, como uma amostra de cada uma das coleções. 

Inicialmente, a proposta era analisar todos os anos, de uma única coleção. No entanto, 

considerou-se mais adequado focar a análise em um ano específico, como uma amostra de 

cada coleção
4
. A escolha do livro do 8º ano foi aleatória, tendo em vista que não havia, no 

conjunto das coleções livros, uma indicação sobre em que ano as questões étnico-raciais eram 

abordadas com maior ou menor periodicidade.  Como não cabia na dimensão deste trabalho 

analisar as coleções completas, foi definida aleatoriamente a escolha por um ano específico de 

cada coleção selecionada. Visando uma maior variedade de materiais, optou-se em analisar 

livros de diferentes editoras e autores, são elas: POR TODA PARTE; MOSAICO ARTE E 

                                                 
4
 No texto da qualificação foi feita a análise do livro destinado ao 7º ano do ensino fundamental, anos finais, da 

coleção SE LIGA NA ARTE. No decorrer da pesquisa, optou-se por analisar o livro do 8º ano do ensino 

fundamental, anos finais.  
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TELÁRIS ARTE. A coleções analisadas fazem parte do edital do governo federal para o 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD do ano 2018, em vigor entre os anos de 2018 e 

2020. 

A opção de analisar as coleções Por toda Parte; Mosaico Arte e Teláris Arte se deu 

devido ao processo de escolha do livro didático de Artes, feita pelos professores de artes da 

rede municipal de ensino de Florianópolis, através de votação. Devido à oportunidade de 

poder participar desse processo, o resultado final mostrou que as coleções citadas acima 

foram as mais votadas pelos professores e suas respectivas escolas, no campo da educação 

musical.  

No processo de análise, primeiro foi feita uma descrição da proposta do livro como um 

todo, depois uma descrição mais detalhada daquelas partes dedicadas à música e, por fim, a 

análise concentrou-se em aspectos relacionados às culturas africanas e afro-brasileiras. Por ser 

uma abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, optamos por fazer primeiramente 

um caminho de análise mais amplo, seguindo para um enfoque mais detalhado, sendo assim, 

as categorias de análise na pesquisa qualitativa não têm um caráter tão fechado, podendo ser 

reavaliado no andamento da pesquisa (GODOY, 1995). 

A análise sobre o objeto de pesquisa levou em consideração a compreensão de que o 

livro didático expressa as narrativas do currículo presente na escola. Entendendo que o 

currículo, por muito tempo reforçou a ideia de uma normalidade, pois existe o que é “normal” 

e o que é o “outro”, é importante considerar como os sujeitos são narrados nesses materiais. 

As narrativas ainda fixam os sujeitos e os movimentos sociais em noções estereotipadas ou 

realizam uma interpretação emancipatória de lutas dos grupos sociais? (ARAÚJO; DANTAS, 

2019). 

Essas análises procuraram capturar os principais elementos dessas culturas, bem como 

a maneira como eram abordados e narrados. As análises estiveram pautadas nos próprios 

documentos legais, como as Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Importante considerar que é preciso dimensionar a interpretação 

entendendo os processos históricos, políticos e culturais causados pelo racismo 

cotidianamente, seja pela negação, pela desvalorização, pelo silenciamento e ocultamento das 

contribuições do continente africano e da diáspora africana, e a imposição do branqueamento, 

revelando o epistemicídio (CARNEIRO, 2005).  

Cada um dos livros analisados destacou-se por abordagens diversas da ERER, que 

foram assim nomeadas: (1) A presença de pessoas negras na música; (2) Vozes negras e 
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saberes musicais; (3) Musicalidade negra e conteúdos musicais.  É importante pontuar que 

alguns temas foram fundamentais para a construção de cada abordagem, considerando que, 

como aponta Gomes (2012), as narrativas sobre a população negra dialogam com um 

paradigma de conhecimento que não se separa da corporeidade, cognição, emoção; e que não 

há hierarquia entre conhecimento, saberes e culturas. Entretanto, a história revela um processo 

de dominação, exploração e colonização que resulta em contexto de desigualdade (GOMES, 

2012). O detalhamento desses olhares que identificamos nos livros didáticos, trazendo 

aspectos que se sobressaíram em cada um deles, será visto nos capítulos a seguir.  
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4 MOSAICO ARTE 

 

Nome da coleção: Mosaico Arte (Manual do professor) 

Autores (as): Beá Meira; Rafael Presto; Silvia Soter; Taiana Machado; Ricardo Elia 

Editora: Scipione, 2ª edição, São Paulo 

Ano: 2018 

Figura 1 - capa do livro Mosaico Arte do 8º ano 

 
Fonte: Meira et al., 2018. 

 

A coleção Mosaico Arte consiste em material didático desenvolvido para apoiar o 

professor na atividade didática do ensino de arte. Os volumes têm o objetivo de trabalhar a 

Arte explorando a transdisciplinaridade em uma perspectiva intercultural, a partir da Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

A coleção de livros didáticos Mosaico Arte é apresentada em 4 volumes, dedicados 

aos 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Cada um dos volumes da coleção é composto 

por uma introdução, seis capítulos e um caderno de projetos.  
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O material foi elaborado tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017). Segundo os autores, a coleção é estruturada na perspectiva intercultural e 

com abordagem transdisciplinar dos conteúdos. Cada volume organiza os conteúdos das 

linguagens artísticas em suas relações com expressões de diferentes povos e dimensões 

sociais a partir de um tema, sendo eles: o corpo, a cidade, o planeta e a ancestralidade.  

 As linguagens artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas estão presentes em 

seções que propõem aos estudantes a experiência de fruir, pensar, interpretar, formular 

hipóteses, imaginar, criar, praticar, expressar e ampliar sua visão de mundo, incluindo 

subsídios como textos, imagens, músicas, vídeos e sites.  

De acordo com os autores do livro, a coleção propõe atividades que envolvem a 

expressão criativa, crítica, sensível e não etnocêntrica, entendendo que a arte é um direito de 

todos e buscando desmistificar o conceito elitizado de arte (MEIRA et al., 2018). 

 Os capítulos de cada volume são organizados em seções, que seguem a estrutura 

abaixo: 

1. Aprender com os sentidos: apresenta atividade a ser conduzida pelo professor, 

com o objetivo de ampliar a sensibilidade e a percepção. 

2. Começando por você: busca conectar a turma com o tema, levantando questões 

que partem de seus conhecimentos prévios. 

3. Painel: apresenta obras de lugares e épocas diferentes em torno do tema do 

capítulo, estimulando a relação entre a turma e as obras. 

4. Conversa de artista: com base em uma citação, um depoimento ou um trecho de 

entrevista de um artista, é proposto debate sobre o tema do capítulo, considerando 

o trabalho autoral do artista. 

5. Pensar com a história: propõe o aprofundamento ou ampliação do tema do 

capítulo, considerando o seu desenvolvimento histórico. 

6. Hora da troca: baseado em um recorte do tema trabalhado, a turma é convidada a 

trazer para a sala de aula suas referências culturais, organizadas em uma pesquisa. 

São oferecidas sugestões de sites. 

7. Debate: depois da apresentação de um conjunto de obras relacionadas a um 

assunto, são lançadas algumas provocações para despertar um debate, com o 

objetivo de extrapolar o caráter estético das propostas artísticas. 

8. Teoria e técnica: discute conceitos teóricos relacionados às linguagens artísticas 

contidas no capítulo e ensina técnicas com a finalidade de preparar a turma para 

algumas experimentações. 
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9. Atividades: apresenta atividades práticas com instruções precisas para que a turma 

possa experimentar as diferentes linguagens artísticas. 

10. Cadernos de projetos: apresenta 2 projetos. O projeto 1 intitula-se “Arte para 

cultivar a vida” e propõe discussões sobre temas contemporâneos e sugestões de 

trabalho em grupos. O projeto 2 chama-se “Experiências vocais” e apresenta 

instruções detalhadas, acompanhadas de ilustrações e dicas, para que a turma possa 

aprofundar a experimentação de uma das linguagens trabalhadas no volume.     

Nesta pesquisa será focalizado o livro do 8º ano, descrito e analisado a seguir. 

 

4.1 PLANETA: MOSAICO ARTE 8º ANO 

 

Quadro 3 - Organização dos capítulos e linguagens artísticas (Mosaico Arte 8º ano) 

Mosaico Arte 8º ano: Planeta (Meio ambiente) 

CAPÍTULO TÍTULO LINGUAGENS ARTISTICAS 

Introdução A arte e o planeta  

Capítulo 1 O ser humano e a paisagem 

natural 

Artes visuais 

Capítulo 2 Objetos para o futuro Artes integradas 

Capítulo 3 O grande teatro do mundo Teatro 

Capítulo 4 Luz e som Artes visuais/ Música 

Capítulo 5 Música e dança pelo mundo Música/ Dança 

Capítulo 6 Música vocal e instrumental Música 

Caderno de projetos 1. Arte para cultivar a 

vida 

2. Experiências vocais 

Artes integradas 

Música 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O livro do 8º ano aborda o tema “O planeta”. A introdução apresenta a abordagem 

temática e transdisciplinar do livro, buscando articular meio ambiente, humanidades e 

ciências naturais com o estudo no campo das artes. O livro está organizado em 6 capítulos e 

um caderno de projetos (ver figura 2), que serão brevemente descritos, para que se possa 
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visualizar como o ensino de música está inserido no conjunto do livro, visto que as outras 

linguagens artísticas estão presentes também.  

 

Figura 2 - Organização dos capítulos Mosaico Arte do 8º ano 

 

Fonte: Meira et al., 2018. 
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O capítulo 1 intitula-se O ser humano e a paisagem natural. Este capítulo aborda a 

natureza em diferentes contextos: o da civilização ocidental contemporânea, o dos 

colonizadores europeus do século XVI, o da ciência do século XIII, a dos impressionistas do 

século XIX, o dos artistas ligados ao land art, de um pintor que trabalhou como seringueiro 

na Amazônia e dos povos indígenas Huni Kuin (Kaxinawá).  

O capítulo 2, chamado Objetos para o futuro, apresenta a relação entre design e 

economia circular para refletir acerca das escolhas de matéria-prima, descarte, reciclagem e 

reutilização. Coloca-se em discussão o consumo e suas consequências para o meio ambiente e 

a sociedade.  

 O capítulo 3, O grande teatro do mundo, propõe o debate sobre os modos de 

produção e o meio ambiente a partir da linguagem teatral. São investigadas as causas do atual 

esgotamento dos recursos naturais do planeta, com reflexões sobre os meios de produção e o 

consumo. São abordadas diferentes modalidades de relação entre o teatro, a história e a 

produção na sociedade.  

 A proposta do capítulo 4, chamado Luz e som, é trabalhar com a luz, a cor, o som e a 

música experimental, apresentando a relação entre arte e formas de transmissão e recepção da 

imagem e do som. O objetivo é mostrar que a arte se relaciona com a ciência e que 

abordagens objetivas e científicas podem ser associadas a temáticas subjetivas e emocionais 

em propostas artísticas. Neste capítulo, a música é abordada de forma mais específica, 

incluindo o músico Hermeto Pascoal na seção “conversa de artista”. 

O Capítulo 5, intitulado Música e dança pelo mundo, parte da ideia de que nenhuma 

tradição na música ou na dança é fechada em si mesma. O capítulo aborda exemplos de 

musicalidades em diferentes contextos explorando os temas: mistura, diversidade, 

interinfluencias e identidade, tanto em música como em dança. A música está presente de 

maneira mais específica, sendo articuladas temáticas sobre música e dança com as culturas do 

mundo e os povos do planeta. 

O Capítulo 6, intitulado Música vocal e instrumental tema música como conteúdo 

central, abordando de forma dialógica a música vocal e instrumental. As propostas partem da 

apreciação musical de vários contextos temporais e espaciais de produção e circulação, 

relacionando essas manifestações diferentes dimensões da vida social, cultural, histórica e 

estética. Na seção “conversa de artista” o foco está no músico Naná Vasconcelos. 

A seção Caderno de projetos apresenta dois projetos. O tema do primeiro chama-se 

Arte para cultivar a vida, proposta de trabalho em grupo com recursos manuais e digitais 

sobre a arte e ciência, além de investigar artistas que trabalham com esses campos de 
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conhecimento, o objetivo é que a turma possa trabalhar coletivamente o tema do meio 

ambiente e refletir sobre ele a fim de adquirir maior consciência ambiental. O segundo, mais 

focado na música, chama-se Experiências vocais, proposta de um projeto de intervenção 

vocal fundamentada em exercícios de experimentação de recursos vocais. Esse projeto propõe 

uma reflexão sobre os padrões vocais mais convencionais.  

 

4.2 SONS, SENTIDOS, VOZES E INSTRUMENTOS PELO MUNDO: A MÚSICA NO 8º 

ANO  

 

Nesta seção será descrita com maior detalhamento a presença da música no livro do 8º 

ano. Neste livro, a música está persente nos capítulos 4, intitulado Luz e som, no capítulo 5, 

intitulado Música e dança pelo mundo e no capítulo 6, intitulado Música vocal e 

instrumental. Além dos capítulos, a música também está presente no segundo projeto do 

caderno de projetos intitulado Projeto 2: Experiências vocais.  

Luz e som 

 O capítulo 4 trabalha com a luz, a cor, o som e a música experimental, relacionando a 

arte com a ciência a partir do trabalho de artistas que utilizam elementos visuais e sonoros. 

Na seção “Aprender com os sentidos”, que introduz o capítulo, são explorados e 

analisados elementos da música, como o timbre e a duração, por meio de jogos. De olhos 

vendados, os estudantes ficarão espalhados pela sala e terão que identificar os sons que serão 

percebidos no ambiente. 

A seguir, na seção “Começando por você”, é apresentado um texto informando que há 

séculos cientistas e artistas estudam os fenômenos e os efeitos da luz e do som. É explicado 

que, assim como os artistas visuais estudam o comportamento da luz, alguns músicos se 

interessam pelo estudo da propagação do som e pelas diferenças entre a música e os sons do 

cotidiano, estudos que resultam na exploração de sons do cotidiano para fazer música. A 

seção finaliza com uma proposta de reflexão entre colegas e o professor, que parte das 

seguintes perguntas
5
: (1) Você já fez alguma brincadeira com a luz usando uma lanterna?; (2) 

Você costuma prestar atenção aos sons ao seu redor?; (3) Que comparações poderiam ser 

feitas entre o som e a Luz?. 

No painel “A luz e o som na arte”, são apresentadas algumas obras de artistas que 

utilizam o som e a luz como experiência estética e em pesquisas artísticas. O texto começa 

                                                 
5
 A descrição das três coleções (POR TODA PARTE; MOSAICO ARTE E TELÁRIS ARTE) apresentam 

questões que fazem parte do conteúdo para os estudantes, sendo assim, são citadas como aparecem no texto dos 

livros. 
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apresentando o artista plástico dinamarquês Olafur Eliasson (1967-); o artista gráfico, 

fotógrafo e professor húngaro Lászlo Moholy-Nagy (1895-1946); o artista visual brasileiro 

Carlos Contente (1977-); o artista venezuelano do design Carlos Cruz-Diez (1923-); o artista 

músico, compositor e luthier suíço-brasileiro Walter Smetak (1913-1984); o grupo de artistas 

multimídia formado pelos cariocas Luiz Zerbini (1959-), Barrão (1959-) e Sérgio Mekler 

(1963-); o artista plástico brasileiro Cildo Meireles (1948-); o artista multimídia californiano 

Doug Aitken (1968-) e o compositor, multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal (1936). 

         A seção é finalizada com perguntas para os estudantes refletirem com os colegas e o 

professor, por exemplo: que trabalho mais interessou a você? Por quê? Como atividade, é 

proposto que os estudantes formem grupos de três integrantes e cada grupo deve pesquisar um 

som que pode ser produzido por meio do corpo e outro que pode ser produzido por um objeto. 

Ao final da pesquisa, os grupos devem escolher ao menos dois sons para apresentar para a 

turma. 

Em “Conversa de artista” são trazidas falas de dois artistas que foram apresentados na 

seção Painel. Primeiro apresenta uma entrevista com o pintor venezuelano Carlos Cruz-Diez 

sobre o uso de diferentes técnicas para criar trabalhos com cor na interação da luz e dos 

materiais. Em seguida, apresenta uma entrevista com o músico Hermeto Pascoal sobre a sua 

história de vida e suas primeiras experiências de exploração sonora com objetos do cotidiano 

para criar músicas. 

A seção “Pensar com a história” divide-se em “A cor e a pintura” e “Pesquisadores do 

som”. Na primeira parte, aborda-se a experiência de dois artistas europeus que trouxeram 

novas formas de trabalhar a cor e a luz, o movimento impressionista, são eles: Claude Monet 

e Paul Klee. A segunda apresenta as experiências sonoras de dois compositores, o italiano 

Luigi Russolo e o estadunidense John Cage, sobre as suas pesquisas na ampliação do 

conhecimento sobre música, silêncio e ruído, pensando na relação com diferentes sons que 

compõe a paisagem sonora. 

A seção “Hora da troca” propõe aos estudantes uma pesquisa sobre os temas 

abordados nas seções anteriores. Na subdivisão “Experiências com a cor”, sugere-se que os 

estudantes pesquisem sons e cores no ambiente escolar e em suas casas. A partir da obra de 

dois pintores, o brasileiro Luiz Sacilotto e o alemão Josef Albers, é sugerido que os estudantes 

façam suas pesquisas seguindo um roteiro. Sugere-se, por exemplo, que o estudante que faça, 

em casa, uma busca por amostra de cores a partir do recorte de papel de embalagens, revistas, 

tecidos, plásticos, etc. A subdivisão “Sons experimentais” apresenta para os estudantes um 

texto sobre a paisagem sonora, sugerindo que este trabalho pode contribuir para o 
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desenvolvimento da sensibilidade auditiva, além de colaborar na compreensão de mudanças 

ambientais da sociedade. Como sugestão de atividade para os estudantes, (1) solicita uma 

pesquisa sobre o trabalho do artista Walter Smetak, na exposição Smetak Imprevisto, projeto 

que preserva a vida e obra do artista e (2) apresenta a designer de som Camila Machado com 

o projeto Sonário do sertão, que investiga as histórias que os sons podem contar sobre o lugar. 

Em outra atividade, o estudante deve fazer com os colegas uma coleção de sons e criar um 

mapa sonoro, com auxílio de equipamentos de gravação.  

A seção “Debate” propõe a análise de obras de artistas estrangeiros de diferentes 

épocas, considerando os elementos das artes visuais, os aspectos do som e o conhecimento 

musical relacionando com o ambiente escolar. No subcapítulo “O poder da cor”, o texto para 

os estudantes informa que as cores trazem significados simbólicos, culturais, espirituais e até 

mesmo comerciais. A partir disso, apresenta três obras, são elas: uma escultura do artista 

francês Yves Klein (1928-1962), uma pintura do artista irlandês Vincent Van Gogh (1853-

1890) e a escultura do artista indiano Anish Kapoor (1954-). No final do subcapítulo, é 

exposto um roteiro para os estudantes refletirem sobre o assunto, com perguntas como: Qual é 

a sua cor preferida?; Que significados você atribui para o azul?; Por que você acha que 

atribuímos sentidos às cores?; Você acha que algumas cores combinam melhor com outras?. 

O subcapítulo “Paisagem sonora” apresenta o músico e professor canadense R. Murray 

Schafer (1933-), que com suas pesquisas criou o conceito paisagem sonora, apontando 

possibilidades de expandir a percepção do ouvido humano em relação à realidade sonora que 

nos cerca. No final da seção, o texto apresenta questões para os estudantes conversarem entre 

si e os professores a respeito do que aprenderam sobre o som. 

“Teoria e técnica” divide-se em “Características das cores”, que focaliza elementos 

das artes visuais e “Características dos sons”, sobre as caraterísticas do som classificadas 

como altura, duração, intensidade e timbre, com exemplos da paisagem sonora. 

 Na seção “Atividades”, são apresentadas propostas práticas individuais e coletivas 

fazendo uso de instrumentos convencionais e digitais. Na atividade “Coletando os sons”, os 

estudantes devem coletar os sons da escola em grupo. Com equipamentos como celular, 

gravador digital, mp4, etc., cada grupo precisa formar uma tabela de sons com informações 

sobre timbre, altura, intensidade e duração. Na atividade “Passeio sonoro”, os estudantes 

necessitam de criar um passeio sonoro com as gravações da proposta anterior. O objetivo 

dessa atividade é que a turma reconheça os espaços da escola, a partir dos sons que foram 

coletados. 
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Música e dança pelo mundo 

 Este capítulo apresenta a música e a dança a partir de exemplos em diferentes 

contextos, explorando os seguintes temas: mistura, diversidade, interinfluências e identidade 

nas duas linguagens artísticas. A proposta do capítulo é estimular os estudantes a analisar 

criticamente variadas práticas e produções artísticas e culturais de diversas sociedades, em 

tempos distintos, com o objetivo de reconhecer a importância da música e da dança como 

manifestações artísticas difusoras da diversidade. 

 A atividade introdutória do capítulo tem o objetivo de construir uma experiência de 

reconhecimento do outro, por meio da experiência corporal. Para essa atividade, os estudantes 

seriam divididos em grupos, e cada grupo iria escolher um líder a quem todos deveriam 

imitar, com movimentos enquanto a música toca. A cada sinal de palma do professor, o 

estudante passa a liderança para o colega do lado. A seção termina com sugestões de 

perguntas sobre a atividade, perguntas como: (1) Você se sentiu à vontade para dançar?; (2) 

Para você, foi mais fácil ser o líder ou seguir as propostas dos colegas?. 

  A seção “Começando por você” fala sobre a relação da música em diferentes 

dimensões da vida social, política, histórica, econômica, estética e ética. O texto apresenta 

também a dimensão da memória afetiva acionada ouvimos uma música. No final da seção, o 

texto propõe uma reflexão entre estudantes e professores, a partir das seguintes perguntas: (1) 

Você tem escutado música nos últimos dias?; (2) Você conhece músicas de outros países?; (3) 

Você conhece danças de outros países?.    

 A seção “Painel”, que neste capítulo chama-se “Música, dança e as culturas do 

mundo”, tem o objetivo de possibilitar para o estudante a análise e a apreciação de diferentes 

formas de expressão da dança e da música, de modo a ampliar o repertório de grupos e artistas 

estrangeiros de diferentes épocas.  

           Sobre a dança, o texto para os estudantes apresenta o balé clássico através do grupo 

Ballet Bolshoi. Informa que o balé clássico ocupa um lugar de muita importância na cultura 

da Rússia, e que no Brasil, a cidade de Joinville (SC) abriga, desde 2000, a única escola do 

Ballet Bolshoi fora da Rússia. Apresenta também duas questões para refletir: (1) Você já 

assistiu a algum espetáculo de balé clássico pessoalmente ou em vídeo? e (2) Quais foram as 

suas impressões?. Ainda sobre a dança, o texto apresenta o flamenco, que reúne dança, canto 

e música ao mesmo tempo, com origem no sul da Espanha. No Brasil, o flamenco tem 

relações com o ritmo musical chamado fandango, do litoral norte do Paraná e litoral sul de 

São Paulo. O texto apresenta a seguinte questão para refletir: “na região em que você mora, há 

algum tipo de música que, assim como o flamenco, se relaciona com uma dança?” Para 
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finalizar a parte da dança, o texto traz o tango, uma dança de casal que surgiu na região do rio 

da Prata, entre Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. A questão para refletir 

sobre o tango é a seguinte: Quando você assiste a um casal dançar, você se pergunta quais as 

dificuldades que eles enfrentam quando dançam? 

 Na parte dedicada à música, a seção “Painel” começa apresentando a Bossa Nova, 

descrita como “[...] uma maneira intimista e rebuscada de tocar samba, com influência do Jazz 

[...]” (MEIRA, et al 2018, p. 118). As referências apresentadas no texto para o estudante são 

os compositores Vinicius de Moraes (1913-1980), Tom Jobim (1927-1994) e João Gilberto 

(1931-2019). Esse gênero musical ficou conhecido internacionalmente. A questão para refletir 

sobre a bossa nova é a seguinte: (1) Você já conhecia essa música?”; (2) O que ela representa 

para você? (3); Que imagens você associa a essa canção? Além da Bossa nova, o texto 

apresenta o artista Fela Kuti para expor um gênero musical conhecido como o Afrobeat, que 

mistura ritmos da cultura iorubá com o Funk e Soul, relacionando também a música africana 

com a música afro-brasileira. Para refletir sobre o Afrobeat e o artista Fela Kuti, o texto 

apresenta duas questões, são elas: (1) O que você sentiu ao ouvir essa música?; (2) Conhece 

outro artista que procura combater o preconceito racial por meio da música?; Outra referência 

que o texto apresenta é a música indiana, representada pelo artista Ravi Shankar (1920-2012) 

tocando o instrumento sitar, típico da tradição da música clássica indiana. As questões sobre a 

música indiana são as seguintes: (1) O que você sentiu ao escutar essa música?; (2) Que 

relação você estabelece entre esse raga e o nascer do sol?.  

           A seção termina com perguntas para os estudantes refletirem com os colegas e o 

professor, são elas: (1) Entre as músicas apresentadas, de qual você mais gostou? Por quê?; 

(2) Entre as danças apresentadas, de qual você mais gostou? Por quê?; (3) Quais são as 

características comuns a todos os exemplos apresentados?; (4) O que é diferente em cada 

exemplo mostrado?. 

 A seção “Conversa de artista” apresenta trechos de duas entrevistas, uma com o 

músico indiano Ravi Shankar e a outra entrevista com a bailarina Isabel Torres (1961-). Na 

entrevista com o músico Ravi Shankar, ele fala da habilidade comunicativa da música, e a 

partir da entrevista o texto para os estudantes propõe uma reflexão sobre as emoções que 

diferentes músicas podem provocar. A reflexão parte da seguinte pergunta: Por que Ravi 

Shankar considera a música a mais bela das habilidades comunicativas? Você concorda com 

ele? Na entrevista com a bailarina Isabel Torres, o livro traz reflexões sobre aspectos da vida 

pessoal e profissional. O texto também propõe uma reflexão com as seguintes perguntas: (1) 

Você já havia pensado que até os artistas profissionais precisam enfrentar medos e 
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inseguranças para estar no palco?; (2) Você já esteve em alguma situação em que foi o centro 

das atenções?; (3) Como você se sentiu?. 

  Na seção “Pensar com a história”, o subcapítulo “Pitágoras e os intervalos” apresenta 

reflexões e aspectos históricos relacionados ao pensador grego Pitágoras (c. 571 a.C. – 495 

a.C.) sobre como música, matemática e filosofia se relacionam. É citada a sua teoria 

conhecida como “música das esferas”, que apresenta as relações entre intervalos e notas 

musicais, importante descoberta para a história da música ocidental. No subcapítulo “A 

companhia Ballets Russes” traz-se a contextualização desse grupo que no início do século XX 

reúne elementos como cenário e figurino para composição cênica e coreográfica. A seção 

termina com a seguinte questão: Você conhece algum projeto artístico que nasceu da 

colaboração entre artistas de diferentes linguagens, como ocorreu nos espetáculos da Ballets 

Russes?. 

 Na seção “Hora da troca”, o estudante é convidado a analisar as visões de artistas 

sobre a música e a dança, no encontro de diferentes tradições, evidenciando os processos que 

envolvem essas trocas culturais. O subcapítulo “Música - a beleza das misturas” traz um 

exemplo de encontro musical entre Índia e Inglaterra quando, nos anos de 1960, o guitarrista 

George Harrison (1943-2001), dos Beatles, conheceu o músico indiano Ravi Shankar, que 

gerou muitas experimentações musicais. Em outro exemplo, o texto traz o encontro da banda 

Sepultura e os indígenas do grupo Xavante, da aldeia Pimentel Barbosa, em Mato Grosso, no 

ano de 1995. Esse encontro resultou na produção do álbum Roots (Raízes). Acerca desses 

encontros, o texto sugere que os estudantes pesquisem sobre os encontros musicais em sua 

região.  

            Sobre a dança, no subtítulo “Dança - misturando as referências” apresenta-se o 

encontro dos artistas Israel Galvan (1973-), da dança flamenca, com o artista Akram Khan 

(1974-), com formação em Kathak, uma dança tradicional indiana. Desse encontro, os artistas 

criaram o espetáculo Torobaka, que une o touro, das toradas da Espanha, com a vaca, animal 

sagrado na Índia. Outro exemplo de encontro na dança apresenta o espetáculo “Samwaad - 

Rua de encontro”, criado pelo coreógrafo paulista e educador Ivaldo Bertazzo (1949-). Nesse 

espetáculo, o coreógrafo reuniu estudantes moradores da periferia da cidade, criando passos 

de dança indiana e misturando-os aos movimentos do samba e da capoeira, no ano de 2004. 

Aqui o texto também sugere uma pesquisa para aprofundar os conhecimentos.  

 A seção “Debate” propõe discussões e reflexões em torno da profissão de artista, 

relacionando as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e ética. A seção apresenta dois artistas, a bailarina Ingrid Silva e 
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o músico Jorge Mário da Silva, conhecido como Seu Jorge, ambos nascidos na cidade do Rio 

de Janeiro. O texto para os estudantes sobre a trajetória dos dois artistas apresenta alguns 

pontos importantes de suas trajetórias. O texto de orientação ao professor sugere abordar a 

dimensão do racismo no percurso profissional destes artistas, pois ambos são negros. A seção 

também propõe um roteiro de perguntas para ajudar a pensar sobre o assunto, tais como: (1) 

Você já pensou na possibilidade de ser artista profissional? Se sim, que linguagem artística 

você gostaria de praticar?; (2) Estaria disposto a dedicar tempo para se aperfeiçoar?; (3) Quais 

linguagens artísticas você considera mais acessíveis para você? Por quê?; (4) Você conhece 

algum artista profissional?; (5) Na sua opinião, quais são as vantagens e as desvantagens de 

ser um artista profissional?; (6) Você acredita que as pessoas negras têm mais dificuldades 

para se tornarem artistas profissionais? Por quê?; (7) Na sua opinião, as dificuldades 

enfrentadas pelas as pessoas podem atrapalhar a criação artística? (8); E essas mesmas 

dificuldades podem potencializar a criação artística?. 

 A seção “teoria e técnica”, na parte dedicada à música, apresenta as noções 

fundamentais sobre notas musicais e intervalos. Quanto à dança, apresenta a estrutura de 

organização das companhias de balé clássico. Na parte “Notas musicais e intervalos”, a partir 

da figura das teclas de um piano, o texto para o estudante expõe os nomes das teclas, que 

correspondem aos nomes das notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá e si) e a relação dos 

intervalos entre elas (tom e semitom). Em “Dança - balé clássico”, o texto apresenta, como 

exemplo, o balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das únicas companhias estáveis 

de balé clássico do Brasil, que se organiza e se estrutura, tradicionalmente, de modo 

hierárquico, ou seja, se dividem em quatro grupos bem definidos, são eles: bailarinos ou 

corpo de baile; segundos solistas e primeiros solistas; personagens secundários e bailarinos 

principais ou primeiros bailarinos.   

 Quanto às “Atividades”, a parte intitulada “O monocórdio de Pitágoras” propõe uma 

pesquisa sobre a proporção dos intervalos musicais. Divididos em grupos de cinco, os 

estudantes utilizarão materiais como: madeira, corda de violão ou fio de náilon, martelo, 

prego, régua, caneta, lápis, borracha e diapasão para a construção de um monocórdio. Além 

das indicações para a construção do monocórdio, os estudantes deverão ter um caderno de 

registro para indicar as proporções referentes às notas musicais. Para finalizar a atividade, o 

texto apresenta um roteiro de perguntas sobre a atividade, são elas: (1) Alguma nota se 

repete?; (2) Qual é a distância de intervalos entre as notas que você descobriu?; (3) Essa 

distância se mantém mesmo que a nota da corda inteira seja diferente para cada grupo?.  
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A parte “Dança - corpo de baile” apresenta a atividade que corresponde ao corpo de 

baile de um balé. As etapas são uma sequência de movimentos simples que os estudantes são 

capazes de realizar. Após ensaiar os movimentos, o texto para o estudante sugere que os 

estudantes e o professor (a) façam uma análise do que foi feito, seguindo um roteiro com as 

seguintes perguntas: (1) Quais foram as dificuldades encontradas pelo grupo?; (2) Como cada 

um se sentiu participando dessa proposta?; (3) O que você teve de fazer para poder se integrar 

ao conjunto e realizar movimentos uniformemente?; (4) Vocês utilizam alguma música para a 

atividade?; (5) Quais foram os critérios utilizados para a escolha da música?; (6) A música 

auxiliou na realização da atividade? Por quê?.   

           No final da seção, o texto também apresenta uma proposta de autoavaliação com o 

seguinte roteiro: (1) O que você aprendeu sobre as influências entre as variadas músicas e as 

diversas danças pelo mundo?; (2) Como foi a experiência de dançar?; (3) Você conheceu 

algum instrumento ou tipo de música que não conhecia?; (4) A música de algum lugar do 

mundo despertou em você especial interesse?.   

Música vocal e instrumental  

 O capítulo 6 aborda a música vocal e a instrumental, explorando o conceito de timbre, 

por meio da escuta e de práticas de improvisação, interpretação e criação musical. As 

propostas têm o objetivo de relacionar a música vocal e instrumental de variados contextos de 

produção e circulação, como também as dimensões da vida social, cultural, histórica e 

estética. 

 A seção “Aprender com os sentidos” apresenta uma atividade introdutória do capítulo. 

Nesta atividade, os estudantes são convidados a experimentar diferentes entonações com voz. 

De acordo com a sequência, eles deverão ler em voz alta um texto indicado pelo professor e, 

seguindo a regência do professor, realizar variações na entonação e velocidade da leitura. No 

final da seção, o texto indica uma conversa sobre as seguintes questões: (1) As diferentes 

entonações e velocidades remetem você a alguma sensação ou situação?; (2) Você já 

identificou alguma dessas variações enquanto fala?. 

 A seção “Começando por você” apresenta um texto para o estudante refletir sobre a 

voz humana e a música instrumental, considerando que cada pessoa possui uma identidade 

vocal, um timbre único que estabelece diálogo com o instrumento. No final da seção, o texto 

traz algumas questões para aprofundar a reflexão, são elas: (1) Você já ouviu uma música 

apresentada somente por vozes?; Qual era a música e como a conheceu?; (2) Você já ouviu 

uma música apresentada somente por instrumentos musicais?; Qual era a música e como a 
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conheceu?; (3) Quando cantamos, modificamos os sons das palavras? De que maneira?; (4) 

Você costuma ouvir a sua própria voz gravada? O que você sente ao ouvi-la?.  

         O painel “A voz como instrumento e a música instrumental” apresenta quatro músicos 

estrangeiros e dois brasileiros que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento de 

formas e gêneros musicais, são eles: o músico estadunidense Bobby McFerrin (1950-); o 

músico brasileiro Naná Vasconcelos (1944-2016); o pianista e compositor brasileiro Radamés 

Gnattali (1906-1988); o violinista francês Nicolas Krassik (1969-); a violonista sul-coreana 

Kyung Wha Chung (1948-) e a maestrina mexicana Alondra de la Parra (1980-).  

         Desses músicos, o texto para o estudante expõe que Bob McFerrin tem a trajetória 

marcada por experiências vocais inovadoras, pois simula o acompanhamento instrumental e a 

melodia de forma simultânea. O músico Naná Vasconcelos, considerado um dos melhores 

percussionistas do mundo, ganha destaque por valorizar instrumentos pouco reconhecidos no 

meio musical, os instrumentos de percussão popular. O pianista e compositor Radamés 

Gnattali se destacou na música popular por seus arranjos marcantes, pois utilizou 

instrumentos da família dos metais em arranjos de samba, conferindo um caráter de orquestra 

ao gênero. O violinista Nicolas Krassik é conhecido por incorporar o violino em gêneros 

como o jazz, choro, samba e forró. Em sua mudança para o Brasil, aproximou-se também da 

rabeca, instrumento brasileiro de origem nordestina, parecido com o violino. A violinista 

Kyung Wha Chung se destaca pela sua performance no seu instrumento e por produzir 

diferentes timbres no violino. A maestrina Alondra de la Parra se destaca por sua 

comunicação corporal com os músicos e plateia, dedicando-se à divulgação da música de 

concerto no cenário mundial. Além das referências sobre o contexto dos artistas, a coleção 

indica áudios de gravações dos artistas citados. 

            No final da seção, é apresentado um roteiro com questões para os estudantes refletirem 

com o professor sobre o que foi estudado. O roteiro contém as seguintes perguntas: (1) Em 

sua opinião, por que a música de Bobby McFerrin que você ouviu não tem nenhum 

instrumento musical, embora ele saiba tocar piano e clarinete?; (2) Por que a mistura que 

Radamés Gnattali incorporou aos arranjos musicais foi inovadora para a música da época?; 

(3) Nicolas Krassik e Kyung Wha Chung tocam o mesmo instrumento. Como você 

descreveria a diferença entre a música que cada um deles toca?; (4) Por que Alondra de la 

Parra acredita que ser maestrina é ser coeficiente visual da música?; (5) Escolha um 

instrumento musical que você conheça e pesquise na internet algumas gravações em que seja 

possível ouvi-lo com clareza. Reflita: O som desse instrumento é curto ou longo?; Quais 
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palavras você usaria para descrever esse som?; Há uma sílaba, vogal ou consoante que 

poderia representar esse som?.  

 “Conversa de artista” apresenta, no texto para o estudante, um trecho de uma 

entrevista com o músico Naná Vasconcelos. Considerado um multi-instrumentista, na 

entrevista o músico fala da relação entre o instrumento e a voz na criação musical, 

principalmente pelo instrumento berimbau, que o levou a aprender outros aspectos da música 

e de sua própria voz. A seção termina com uma questão para os estudantes refletirem. A 

questão é formulada da seguinte forma: O que você acha que significa usar a voz como um 

instrumento e não como cantor?. 

A seção “Pensar com a história” tem o objetivo de propor para os estudantes, uma 

reflexão sobre as práticas artísticas, relacionando as dimensões do contexto social, cultural, 

político, histórico etc. A parte “Pequena história da orquestra” contextualiza a orquestra, 

como é a sua formação e a relação com os instrumentos que compõem uma orquestra. 

Instrumentos que historicamente sofreram mudanças em função das necessidades técnicas, 

das intenções artísticas dos músicos, dos materiais de que são feitos e da forma de tocá-los. O 

texto contextualiza também a prática de tocar em conjunto, algo que é comum em diversas 

culturas humanas. No final da seção, o texto indica um áudio no podcast Sons de orquestra, 

disponível no CD que integra o livro.  

A seção “Hora da troca” apresenta encontros musicais de artistas brasileiros e 

estrangeiros. A parte “Música em parceria” apresenta a discografia de três parcerias da música 

instrumental, são elas: Yamandu Costa e Dominguinhos (Disco Lado-B, gravado em 2010, no 

estúdio Biscoito Fino); Naná Vasconcelos e Egberto Gismonti (Disco Dança das Cabeças, 

gravado em 1976, no estúdio Odeon); Badi Assad, Larry Coryell e John Abercrombie (Disco 

Three Guitars, gravado no ano de 2003, em Paris). Além de contextualizar essas três 

produções, o texto explica que o Brasil tem uma variedade imensa de músicos que se dedicam 

à música instrumental, numa grande variedade de gêneros musicais, e que esses músicos são 

apreciados dentro e fora do país por sua excelência e sensibilidade.  

          A seção finaliza com uma proposta de pesquisa, considerando os exemplos citados 

anteriormente. O roteiro é organizado da seguinte forma: (1) Em sua opinião, como as 

parcerias modificam trabalhos individuais?; (2) Você já tocou ou compôs uma música em 

parceria com alguém?; O que mudou em você após essa experiência?; (3) Há algum artista 

que toca música instrumental na região em que você vive? Qual instrumento ele toca? Você 

conhece o timbre desse instrumento? Pode reconhecê-lo quando ouve uma composição?; (4) 

Escolha um dos instrumentos musicais tocados pelos artistas apresentados nesta seção ou por 
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um instrumentista da região em que você mora. Após um levantamento na internet, responda 

às perguntas em sala em forma de apresentação oral, por exemplo, como é o instrumento? De 

que material é feito? Como ele é tocado? Como é a sonoridade dele? Que sentimentos você 

associa ao timbre desse instrumento?. 

A seção “Debate” aborda o desafio de cantar junto, apresentando três grupos vocais 

para refletir sobre a função da música em diferentes contextos, neste caso: a prática de grupo 

em relação à música vocal; as possibilidades do uso da voz; o repertório, os arranjos, as 

músicas compostas exclusivamente para esse tipo de formação. Os grupos citados são: O 

Coral São Vicente a Capella, formado em 1999 por alunos e ex-alunos do Colégio São 

Vicente de Paulo, Rio de janeiro; A banda The House Jacks, formada em 1991 pelo cantor e 

arranjador Deke (1967-), que resolveu criar uma banda de rock sem instrumentos musicais, 

usando somente a voz; O Quarteto Colonial, fundado em 2003 pela maestrina e cravista Maria 

Aida Barroso, que apresenta um repertório composto de músicas escritas somente para a 

formação vocal de corais. Além da contextualização desses grupos, a seção propõe para o 

estudante uma pesquisa sobre grupos vocais, a partir de exemplos de vídeos na internet, com o 

objetivo de refletir com os colegas e o professor (a) sobre como deve ser a convivência entre 

os integrantes de um grupo vocal.  

O roteiro formula as seguintes perguntas: (1) Em qual desses grupos você acha que a 

convivência deve ser mais simples? Aquele que tem mais cantores ou aquele que tem menos 

cantores? Por quê?; (2) A quantidade de cantores no grupo influencia o trabalho musical? De 

que maneira?; (3) Como você acha que é feita a escolha do repertório do repertório em cada 

um desses grupos? Será que todos os integrantes escolhem ou alguém decide por todos?; (4) 

Em que contexto ou espaço você acha que esses grupos costumam se apresentar? Será que 

todos decidem isso junto?; (5) É possível cantar todo tipo de música usando apenas a voz? Por 

quê? (6) É possível imitar qualquer instrumento usando apenas a voz?; (7) Você conhece 

algum outro coral formado apenas por adolescentes? Por que será que é tão difícil encontrar 

um coral com integrantes dessa faixa etária?. 

 A seção “Teoria e técnica” apresenta informações sobre conteúdos musicais como 

altura, intensidade, timbre etc., relacionados à voz e aos instrumentos musicais. Na parte 

“Classificando os instrumentos”, o texto contextualiza o surgimento dos instrumentos, 

considerando que esse dado acompanha a história da própria humanidade. Aborda também a 

construção dos instrumentos, os materiais que são feitos e as classificações (idiofones, 

membranofones, cordofones, aerofones e eletrofones) que correspondem às características 

físicas de produção do som.  
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A parte “Características da voz” apresenta informações sobre a voz humana, a partir 

do esquema do funcionamento do aparelho vocal humano. Explica que, para produzir a voz 

humana, utilizamos várias partes diferentes do corpo e a respiração tem grande importância 

nesse processo. Aborda também questões sobre o timbre da voz e a articulação quando 

emitimos o som. Finalizando a seção, o texto traz algumas dicas que podem ajudar na saúde 

vocal, são elas: evitar gritar ou falar alto em ambientes ruidosos; ingerir bastante água; evitar 

pigarrear e sussurrar e evitar exposição excessiva a ar-condicionado. 

 A seção “Atividades” apresenta três atividades relacionadas aos instrumentos musicais 

e à voz. Na parte “Nasce um instrumento”, é proposta a criação de um instrumento, neste 

caso, inspirado no grupo mineiro Uakti, que cria instrumentos musicais utilizando materiais 

diversos. O instrumento que os estudantes deverão criar é um tambor de água, instrumento 

original de indígenas da Guatemala, utilizando materiais como: cabaça, bacia com água, palito 

de fósforo, argila, gaze, barbante e fita adesiva. Outro instrumento é o panelário adaptado, que 

utiliza matérias como: panelas velhas com tampas de diferentes tamanhos, espuma, baquetas e 

barbantes. A atividade também utiliza tubos de PVC com joelhos, com diferentes tamanhos, 

para produzir o som batendo no tapete de EVA. Com esses instrumentos, produzidos com 

diferentes materiais, o objetivo da atividade é ampliar as possibilidades de criação. A 

finalização dessa parte sugere uma conversa entre os estudantes e o professor(a), a partir das 

seguintes perguntas: (1) Qual é classificação desses instrumentos?; (2) O som de algum deles 

lembra algum instrumento que você já conhece?; (3) Qual foi o som que mais agradou você?. 

  A parte “Tantas vozes” inicia com um texto que aborda questões sobre a mudança de 

voz no período da adolescência, pois as pregas vocais se ajustam em função do crescimento. 

A partir do áudio da música “Canções e momentos”, dos compositores Milton Nascimento e 

Fernando Brant, em grupos, os estudantes deverão explorar diversos timbres que são capazes 

de produzir com a voz, com indicações como: cantar com a mão na boca, cantar apertando o 

nariz, cantar imitando uma criança, cantar com a cabeça dentro de um balde, cantar com a 

boca fechada. Depois de ensaiarem, os grupos executariam a música escolhendo um timbre, 

dentre os exemplos que foram citados anteriormente. Após executarem a canção, os grupos 

fariam uma conversa com o seguinte roteiro: (1) Qual recurso alterou mais a voz natural dos 

estudantes?; (2) Algum recurso prejudicou a compreensão da canção? Por quê?; (3) Algum 

recurso tornou a canção mais clara? Por quê?. 

A parte “Misturando instrumentos e voz” é uma proposta de arranjo musical utilizando 

os elementos das atividades anteriores, por exemplo, os instrumentos confeccionados, o uso 

da voz e a música “Canções e momentos”, explorando as possibilidades de criação. Após os 
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grupos organizarem o arranjo e ensaiarem, precisam apresentar para a turma. A atividade 

encerra com uma conversa entre colegas e professor, seguindo um roteiro de perguntas: (1) 

Você achou difícil escolher a ordem de cada elemento no arranjo?; (2) Algum dos 

instrumentos construídos era mais fácil ou mais difícil de imitar?.  

Finalizando a seção de atividades, o texto para o estudante indica uma autoavaliação 

do processo, um balanço do capítulo de acordo com o seguinte roteiro: (1) Dos artistas que 

você conheceu neste capítulo, qual voz chamou mais a sua atenção? Você conseguiria 

descrevê-la?; (2) Qual dos instrumentistas que você conheceu neste capítulo chamou mais a 

sua atenção? Por quê?; (3) Você conheceu algum instrumento novo neste capítulo?; (4) Você 

ficou com vontade de cantar em um coral ou aprender algum instrumento musical?. 

 

Experiências vocais 

 O caderno de projetos apresenta propostas que têm como objetivo, oferecer opções de 

encaminhamentos pedagógicos para o 4º bimestre do ano letivo. Também tem o objetivo de 

desenvolver um trabalho de investigação artística, retomando os aspectos desenvolvidos nos 

bimestres anteriores. Considerando o foco desta pesquisa no conteúdo musical, será descrito 

somente o segundo projeto, que desenvolve conteúdo específico da música. 

 O caderno 2, intitulado “Projeto 2 - Experiências vocais”, propõe atividades que 

reflitam sobre padrões vocais mais convencionais, explorando as possibilidades da voz. A 

introdução informa, no texto para o estudante, que a música contemporânea, abriu espaço para 

o uso de sons vocais que não eram usuais em um tipo de repertório mais antigo, como a ópera 

e o recital. A partir de uma fotografia sobre o espetáculo Dancing Voices, realizado em Nova 

York, no ano de 2017, é proposto que os estudantes façam uma análise com o seguinte 

roteiro: (1) Leia a descrição do espetáculo na legenda. Nela, invertem-se as funções usuais do 

corpo e da voz. Você acha que um corpo pode cantar e uma voz pode dançar? Como isso é 

possível?; (2) Por que você acha que Meredith Monk escolheu o título Dancing Voices [Vozes 

dançantes] para o espetáculo?; (3) A disposição dos jovens e da artista no palco se assemelha 

à disposição comum de um coral? Justifique.   

A partir do roteiro citado acima, a parte “Voz e reflexão” apresenta um pouco mais do 

trabalho de artistas que exploram maneiras menos usuais de usar a voz no canto. A primeira 

artista citada é Meredith Monk (1942-), natural de Nova York, que investiga a voz como 

forma de expressão, explorando novos usos e sonoridades. Além disso, o texto indica um 

vídeo do Youtube, do espetáculo Dancing Voices, e a seguinte questão para reflexão: Quais 

palavras chamam sua atenção pelo som que elas têm?  
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A segunda artista citada no texto é a cantora francesa Camile Dalmais (1978-), cuja 

principal característica é o experimentalismo, misturando sonoridades diversas que, muitas 

vezes, parecem produzir o som de instrumentos. Em 2005, lançou o álbum Le fil [O fio], em 

que todas as músicas estão conectadas por uma única nota. Como exemplo para os estudantes, 

o texto indica a faixa Ta douleur [Sua dor], do álbum citado acima, e a seguinte questão: Que 

sons vocais você identifica nessa faixa?; Você identifica a sonoridade características dos 

idiomas?.  

O terceiro artista apresentado é o compositor, intérprete e poeta holandês Jaap Blonk 

(1953-), que desenvolve seu trabalho em torno da música eletrônica, artes visuais e poesia, 

experimentando improvisos e composições próprias. O texto indica, como exemplo para 

analisar a atividade artística, uma performance de Jaap Blonk em comemoração ao aniversário 

de 100 anos do Dadaísmo, disponível no Youtube. A partir de uma fotografia do artista, o 

texto faz a seguinte questão: Que história você acha que Blonk está contando nessa 

apresentação? 

A contextualização sobre os artistas é finalizada com um roteiro de perguntas para 

sobre o tema, são elas: (1) O que você achou desses trabalhos?; Você já tinha visto algum 

artista usando a voz como nesses exemplos?; (2) Você conhece outras obras que trabalham 

com a sonoridade em vez da compreensão das palavras cantadas?; (3) Que sons é possível 

produzir com a voz sem usar palavras?. 

A parte “Recursos expressivos para a voz”, apresenta uma sequência de atividades que 

envolvem pesquisas e experiências com a voz, utilizando objetos, variações no canto e a 

alternância da fala e do canto. Para iniciar a atividade, é utilizado como base o texto da 

cantiga Vissungo, canto afrodescendente cuja origem está ligada aos trabalhadores das regiões 

do garimpo, em Minas Gerais, no período da escravização. A partir do áudio dessa cantiga, 

disponibilizado pelo material, os estudantes devem descrever os sons que ouvirem. Após 

cantar e aprender a cantiga, os estudantes fariam atividades em torno dessa cantiga, como: a 

voz nos objetos; vogais e consoantes; falar e cantar. Ao final da atividade, o texto indica uma 

conversa entre os estudantes e o professor com o seguinte roteiro: (1) Como foi atender aos 

comandos? As diferenças de velocidade ou de altura modificam as palavras? (2) Você acha 

que o verso se aproximou de uma melodia definida, como no canto, em algum momento da 

atividade? Você acha que o verso se aproximou da forma como falamos no dia a dia em 

algum outro momento?. 

A parte “Projeto intervenção vocal” apresenta o último trabalho do caderno de 

projetos. A atividade consiste numa proposta de performance na qual os estudantes devem se 
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basear no conteúdo que foi trabalhado. Para isso, em grupos, farão atividades como: escolher 

e aprender a música ou o texto; escolher os recursos expressivos; criar o arranjo; a invasão 

vocal (corresponde à apresentação do que foi criado pelos os estudantes na escola). Após a 

apresentação, em sala de aula, é indicada uma reflexão sobre as apresentações com as 

seguintes perguntas: (1) Como foi a reação das turmas durante as apresentações?; (2) Como 

você se sentiu em cada uma das apresentações?; (3) Como você entende a sua relação com a 

sua voz após este projeto?; (4) Você descobriu sons vocais que antes não conhecia?.     

 

4.3 A PRESENÇA DE PESSOAS NEGRAS NA MÚSICA  

 

Refletir sobre “A presença de pessoas negras na música”, no contexto deste trabalho, 

significa pensar na representatividade das pessoas negras no material didático. Esta presença 

se dá através de imagens de pessoas negras em diferentes situações e contextos, sem 

estereotipar essas presenças. A presença se dá também pelo conteúdo, considerando as 

relações desse conteúdo musical com a cultura hegemônica. Como explica Dess (2020, p. 19),  

 
[...] é necessário destacar também que os pontos de vista de sujeitos negros e 

brancos são consideravelmente distintos quando se voltam para a questão da 

representatividade, uma vez que as experiências do sujeito negro são 

incontornavelmente transpassadas pelo racismo.  

 

Assim, é fundamental representar as trajetórias de pessoas negras de maneira diversa, a partir 

de diferentes lugares e musicalidades.  

A coleção Mosaico, segundo seus autores, apresenta concepções pedagógicas baseadas 

na perspectiva histórica e social de educação. Na parte dedicada às orientações para os 

professores, abordam-se conceitos de educação e cultura, multiculturalismo, interculturalidade 

e transdisciplinaridade, alinhados com a Base Nacional Comum Curricular. No decorrer dos 

capítulos, surgem conceitos como: diversidade, racismo, identidade, afrodescendente, 

relacionados também com a música afro-brasileira (MEIRA et al., 2018). A análise do livro 

irá considerar as concepções pedagógicas apresentadas, bem como as temáticas relacionadas à 

música afro-brasileira. 

Dando início à análise da presença de pessoas negras no texto e na ilustração do livro 

nas partes dedicadas à música, foi feito um balanço, em números, das imagens de pessoas que 

aparecem nas partes analisadas. Os números se apresentam da seguinte forma: 14 pessoas 

negras (9 homens e 7 mulheres, sendo 2 homens estrangeiros); 36 pessoas brancas; 1 pessoa 

indígena.  
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Na introdução, pessoas negras aparecem em dois momentos (veja as figuras 3 e 4). Na 

figura 3, ao apresentar a temática da diversidade, trazendo duas fotografias do Festival 

Tangolomango de Diversidade Cultural, ocorrido entre os anos de 2002 e 2015, em cidades 

como: Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza no Brasil; Buenos Aires, na Argentina; Bogotá, na 

Colômbia; e Santiago, no Chile, entre outras. Na figura 4, traz a fotografia de vários músicos, 

durante a gravação da canção We are the world, de autoria de Michael Jackson e Lionel 

Richie, em 1985.   

 

Figura 3 - tema Diversidade, introdução Mosaico Arte 8º ano 

Fonte: Meira et al, 2018. 

 



74 

 

 

 

Figura 4 - tema Uma só voz, introdução Mosaico Arte 8º ano 

 
Fonte: Meira et al., 2018. 

 

Reflito aqui sobre as personalidades negras apresentadas no livro do 8º ano. No 

capítulo 4, são elas: o músico nigeriano Fela Kut; a bailarina brasileira Ingrid Silva e o músico 

e ator brasileiro Seu Jorge. O músico nigeriano Fela Kut é apresentado como uma referência 

musical na mistura da música africana (Nigéria) com o funk e soul. Além das questões 

artísticas, o texto também faz referência ao seu ativismo no combate ao racismo. 
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Figura 5 - Fela Kuti, capítulo 5, seção painel, Mosaico Arte 8º ano 

 

Fonte: Meira et al., 2018. 

 

A bailarina brasileira Ingrid Silva e o músico e ator brasileiro Seu Jorge são 

apresentados na seção Debate, que propõe uma discussão sobre a profissão de artista, 

estimulando o adolescente a refletir sobre os seus projetos de vida. No texto para os 

estudantes, esses artistas são apresentados por suas trajetórias de vida, mostrando como 

chegaram à produção artística (Figura 6 e 7) com perguntas como “Você conhece algum 

artista profissional?”, “Você acredita que as pessoas negras têm mais dificuldades para se 

tornarem artistas profissionais? Por quê?”.  

Além dessa discussão, aparecem no texto questões que sugerem reflexões sobre o 

contexto histórico e social da profissão e dos artistas citados. Já o texto de orientação para o 

professor sugere que ele aborde a temática do racismo na aula, a partir de reflexões sobre o 

percurso profissional da bailarina Ingrid Silva, quando chama a atenção para a cor da 
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sapatilha do balé, pois ela pinta a sua sapatilha com a cor da sua pele, como pode ser visto na 

figura abaixo (Figura 6). 

Figura 6 - Ingrid Silva, capítulo 5, seção debate, Mosaico Arte 8º ano 

 

Fonte: Meira et al., 2018. 

 

Em relação ao músico Seu Jorge (Figura 7), o texto aborda as dificuldades do cantor 

durante a sua infância e como a arte foi a sua forma de sobrevivência, posteriormente se 

tornando uma artista profissional.   
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Figura 7 - Seu Jorge, capítulo 5, seção debate, Mosaico Arte 8º ano 

 

 

 

 

Fonte: Meira et al., 2018. 
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O capítulo 6 aborda a música vocal e instrumental. Na seção “Painel”, são 

apresentados dois artistas negros: o músico estadunidense Bob McFerrin e o músico brasileiro 

Naná Vasconcelos (Figuras 9 e 8). Nessa seção, o texto aborda as possibilidades da utilização 

da voz para a performance da música instrumental, por exemplo, a relação da voz com o 

berimbau com a referência de Naná Vasconcelos (Figura 8), e a possibilidade de cantar uma 

melodia sem letra, com a referência de Bob McFerrin (Figura 9).  

Figura 8 - Naná Vasconcelos, capítulo 6, seção: conversa de artista, Mosaico Arte 8º ano 

 

Fonte: Meira et al., 2018. 



79 

 

 

 

Figura 9 - Bob McFerrin, capítulo 6, seção: painel, Mosaico Arte 8º ano 

 

 

 

 

Fonte: Meira et al., 2018. 

 

 Bob McFerrin, cantor, teve a trajetória de ensino musical relacionada ao estudo do 

canto operístico, bastante marcada por formação nas tradições da música europeia e do jazz. 
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Naná Vasconcelos, percussionista, por outro lado, teve sua trajetória na música popular 

brasileira, principalmente tocando instrumentos relacionados à música afro-brasileira. Cabe 

mencionar que, muitas vezes, as pessoas negras representadas nos livros didáticos ocupam 

posições estereotipadas, como se tivessem um lugar marcado. Por exemplo, no Brasil, é 

comum relacionar que mulheres negras cantem, antes de tudo, o gênero musical samba, no 

entanto, podem cantar diversos gêneros musicais. Nesse caso, o livro apresenta pessoas negras 

que ocupam posições diversas, inclusive dentro de formação de tradição europeia. De acordo 

com os documentos apresentados sobre a temática da Lei n. 10.639/2003, é importante 

mostrar que a trajetória do negro é diversa e pode acontecer de diferentes lugares e 

musicalidades.  

De certa forma, a coleção quebra a ideia de que a identidade do negro é homogênea, 

pois o fato colonial criou a categoria “negro”, e o pensamento eurocêntrico homogeneíza as 

identidades, o que acaba invisibilizando essas trajetórias. Desse modo, o conceito de 

identidade não pode ser traduzido como estático, é preciso partir do deslocamento, da 

complexidade (GILROY, 2007; HALL, 2003).  

De acordo com o documento das diretrizes, os princípios e as ações educativas não são 

fechadas, 

Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, embora não 

fechadas a que historicamente possam, a partir das determinações iniciais, tomar 

novos rumos. Diretrizes não visam a desencadear ações uniformes, todavia, 

objetivam oferecer referências e critérios para que se implantem ações, as avaliem e 

reformulem no que e quando necessário. (BRASIL, 2004, p. 26). 

 

Partindo do princípio de que a presença de pessoas negras no livro didático deve ser 

abordada de forma positiva, à medida que avançamos nos estudos desses critérios para uma 

ação educativa na perspectiva antirracista, essa publicação avança no sentido de não 

essencializar o lugar das pessoas negras na música e na sociedade, considerando que a sua 

presença não está relacionada somente à dimensão das musicalidades. Nesse caso, estamos 

falando de pessoas, independente da sua atuação, pois caso contrário, cairíamos numa 

classificação, ou seja, o negro é considerado mais negro se a prática musical estiver 

relacionada a uma prática de origem afro, no entanto, não podemos perder de vista que, num 

contexto de desigualdades, as manifestações de origem afro ainda são subjugadas.  
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5 POR TODA PARTE 

 

Nome da coleção: Por Toda Parte (Manual do professor)  

Autores (as): Solange Utuari; Pascoal Ferrari; Carlos Kater; Bruno Fischer 

Editora: FTD, São Paulo 

Ano: 2018 

  

Figura 10 - capa do livro Por Toda Parte 8º ano 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

 A coleção Por Toda Parte propõe o estudo de Arte de acordo com as exigências 

curriculares da Educação brasileira na atualidade, incluindo a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Também parte da proposição de que o aluno, como cidadão, tem direito 

ao conhecimento estético e artístico produzido e acumulado pela humanidade no percurso 
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histórico e no contexto contemporâneo. Sendo assim, a partir das escolhas dos acervos 

artísticos, culturais e recortes de conteúdo para proposta de aprendizagem de Arte, esta 

coleção indica possíveis caminhos para o professor no processo de ensino e aprendizagem. 

O livro do professor apresenta orientações pedagógicas para apoiar o professor na 

aplicação e na mediação dos conteúdos em sala de aula. As orientações estão divididas em: 

parte geral, comum a todos os volumes, e parte específica, referente a cada ano. A parte geral 

apresenta os princípios que embasam a proposta didático-metodológica da coleção para o 

ensino de Arte. A parte específica apresenta a reprodução das páginas do livro do aluno 

acompanhada das conexões referentes aos fundamentos expostos na parte geral, com 

propostas e comentários de situações de aprendizagem, além de sugestões práticas para a sala 

de aula. A seguir, são descritos os tópicos da parte específica do livro do professor. 

O tópico Contextualização apresenta os conteúdos da Unidade, bem como as imagens 

que compõem a abertura e que aparecerão no decorrer dos capítulos. 

Percursos poéticos, estéticos e artísticos descreve as possibilidades e estratégias de 

abordagem das linguagens da arte presentes na Unidade. 

Conceitos em foco indica os principais conceitos abordados nas respectivas páginas. 

A parte intitulada BNCC indica as unidades temáticas e habilidades contempladas 

pelos conteúdos das respectivas páginas. 

 Proposições pedagógicas e as diversas linguagens da arte apresenta as propostas e 

sugestões de ampliação das atividades e dos conteúdos apresentados no livro do aluno, com 

orientações para a mediação em sala de aula. Especialmente na linguagem artística música, a 

coleção tem como proposição pedagógica, percursos que possibilitem a aprendizagem 

significativa da linguagem musical, o ato de ouvir, cantar, tocar, construir, criar, pesquisar, 

analisar etc. Tem a contribuição dos chamados métodos “ativos” – Carl Orff (1895-1982), 

Edgar Willems (1890-1978), Zoltán Kodály (1882-1967), Émile Jaques-Dalcroze (1865-

1950) e Maurice Martenot (1898-1980). (UTUARI et al., 2018)    

Cada volume apresenta as seguintes seções: a Unidade apresenta fotos e informações 

sobre o tema que o estudante irá encontrar nos capítulos. O Capítulo se inicia com uma 

imagem que representa o tema que será trabalhado, e informa também os projetos que serão 

propostos. 

Venha! Apresenta temas e exemplos da história da arte de acordo com o tema dos 

capítulos. Mundo conectado relaciona outras disciplinas e com a vida cotidiana com a arte.  

Mais de perto é a seção que vai aprofundar os conhecimentos sobre os temas e as linguagens 

estudadas. Esta seção apresenta também o boxe “Palavra do artista”, que traz trechos de 
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entrevista ou depoimentos de artistas. Arte em projetos apresenta sugestões de atividades 

para estudar e criar em várias linguagens da arte. Processo de criação propõe o fazer artístico 

relacionado a conceitos, materialidades, processos e procedimentos de criação. Mais ação 

parte da pesquisa, criação e compartilhamento de uma linguagem artística em relação a outra.  

Misturando tudo traz questões para pensar sobre o que foi estudado em cada capítulo.  

Além das seções, a coleção acrescenta boxes que ampliam e dão dicas sobre o tema 

que está sendo trabalhado nas unidades e capítulos. São eles: Ampliando em estilo de 

glossário, ajuda a compreender sobre algumas palavras e expressões do universo da arte e 

seus termos; Mais perto de você apresenta propostas de passeios culturais e dicas de como ou 

onde encontrar mais arte; “Diário de arte” propõe registros sobre o processo de criação, 

reflexões, análises e descobertas sobre o mundo da arte; “Arte pelo tempo” traz uma linha do 

tempo com o objetivo de provocar reflexões sobre a vida e a sociedade relacionado com a 

arte.  

A coleção Por toda parte é composta por quatro volumes, um para cada ano do ensino 

fundamental, anos finais, que correspondem ao 6º, 7º, 8º e 9º. Neste capítulo, será realizada a 

análise do volume destinado ao 8º ano (Figura 10). 

 

5.1 A ARTE, SUAS INVENÇÕES E ACONTECIMENTOS: POR TODA PARTE 8º ANO 

 

Quadro 4 - Organização dos capítulos e linguagens artísticas (Por toda parte 8º ano) 

CAPÍTULOS TÍTULO LINGUGENS 

ARTÍSTICAS 

Unidade 1 A arte e suas invenções 

maravilhosas 

 

Capítulo 1 Cor, espaço e tempo Artes visuais/ Artes 

integradas 

Capítulo 2 Som e invenção Música 

Unidade 2 Olhando pela lente  

Capítulo 1 Imagem: registro e criação Artes visuais/ Artes 

integradas 
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Capítulo 2 Imagem fixa e em 

movimento 

Artes visuais/ Teatro/ 

Artes integradas 

Unidade 3 Tecnologia, corpo e voz  

Capítulo 1 Batucadas e batidas Música 

Capítulo 2 Olho e voz Artes integradas 

Unidade 4 Muitas em uma  

Capítulo 1 A integração das artes Artes visuais/ Artes 

integradas 

Capítulo 2 Arte e acontecimento Artes visuais/ Artes 

integradas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O livro do 8º ano se divide em quatro unidades, sendo cada unidade composta por dois 

capítulos, que se subdividem em boxes e seções.  

 A Unidade 1 intitula-se A arte e suas invenções maravilhosas e subdivide-se nos 

capítulos Cor, espaço e tempo e Som e invenção. Os temas do capítulo 1 são “Criações 

iluminadas e luminosas” e “Entre as artes e as propostas”. O capítulo 2 aborda os temas 

“Como se toca um instrumento?” e “Como se faz um instrumento?”.  

 A Unidade 2 chama-se Olhando pela lente e subdivide-se nos capítulos Imagem: 

registro e criação e Imagem fixa e em movimento. Os temas do capítulo 1 são “Fotografias 

artísticas” e “Criando o inusitado”. O capítulo 2 trabalha com os temas “Luz e escuridão” e 

“Em um segundo, 24 quadros que transformaram o mundo”. 

 A Unidade 3 é chamada Tecnologia, corpo e voz, com os capítulos Batucadas e 

batidas e Olho e voz. O capítulo 1 aborda os temas “Ritmo marcado” e “É abstrata, é 

concreta, é música”. O capítulo 2 é composto pelos temas “Sentir e fruir a arte” e “Arte que 

anima”. 

 A Unidade 4 intitula-se Muitas em uma e divide-se nos capítulos A integração das 

artes e Arte e acontecimento. Os temas do capítulo 1 são “Criar e mudar” e “O corpo que 

dança nas telas”. O capítulo 2 divide-se nos temas “Para mudar o mundo!” e “Mostrar a arte”. 
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5.2 SOM, INVENÇÃO, BATUCADAS E BATIDAS: A MÚSICA NO 8 ANO  

 

 No livro do 8º ano da coleção Por toda parte, a música está presente na unidade 1 - A 

arte e suas invenções maravilhosas, dentro do capítulo 2 - Som e invenção: Trajetórias 

para a arte, e na unidade 3 Tecnologia, corpo e voz, no capítulo 1 - Batucadas e batidas.  

Essas seções serão descritas com mais detalhe a seguir.  

A arte e suas invenções maravilhosas  

 A Unidade 1, intitulada A arte e suas invenções maravilhosas, apresenta imagens 

que mostram invenções artísticas. O objetivo da unidade é contextualizar o fazer artístico que 

proporciona novas leituras sobre os objetos, os inventos da arte. No capítulo 2, intitulado Som 

e invenção: Trajetórias para a arte (ver Figura 11), o foco está na música e na sua 

integração com as artes visuais, por meio do estudo de esculturas e instalações sonoras, 

abordando também os instrumentos musicais e objetos sonoros utilizados em processos 

criativos.  

Figura 11 - organização capítulo 2 Por Toda Parte 8º ano 

 
Fonte: Utuari et al. , 2018. 

 

Na seção “Venha tocar” é apresentado o grupo Uakti, grupo de música instrumental 

brasileira criado em 1978, que manteve suas atividades até o ano de 2015. Eles utilizavam 

instrumentos musicais não convencionais, de construção própria, feitos dos mais diversos 

materiais. A partir de uma imagem do grupo, é indicado para os estudantes que descrevam o 

que veem na imagem, se conhecem os materiais, os instrumentos e como os músicos estão 

posicionados na fotografia. Além da imagem e do texto para os estudantes, é indicado no 

texto do professor um áudio do CD que acompanha o livro, para ampliar a audição sobre a 

estética do grupo. 
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A seguir, na seção “Venha inventar!”, é apresentado o Grupo Experimental de Música 

(GEM), que criou várias instalações sonoras, feitos com materiais alternativos. A partir da 

imagem de uma instalação do GEM produzida com instrumentos musicais feitos de materiais 

alternativos, o texto para os alunos apresenta questões como: Será uma grande escultura ou 

instalação sonora?; Olhando bem para esses objetos, o que provoca o seu olhar?. O texto para 

o professor indica que o professor explique para os alunos os parâmetros físicos do som 

(altura, duração, intensidade e timbre). O texto indica também o áudio de uma gravação feita 

com instrumentos de materiais alternativos. 

A seção “Invenção e som” traz uma fotografia de uma performance musical de John 

Cage, em 1966. O texto para o aluno explica que o artista desenvolveu sua arte influenciado 

pelas novidades tecnológicas do século XX, e inventou sons utilizando diferentes materiais, 

como objetos do cotidiano, instrumentos musicais e sons mixados com programas de 

computador. A seção termina com duas questões de resposta pessoal para os alunos, são elas: 

Você já fez música com um objeto do cotidiano? Como foi essa experiência?; Qual é o 

instrumento musical mais incomum que você conhece?. 

Na seção  “Tema 1: Como se toca um instrumento?”, o texto explica que o compositor 

John Cage preparava os seus instrumentos para a performance musical, para executar suas 

músicas de forma não convencional, buscando extrair sonoridades diferentes. O texto também 

cita como exemplo, no Brasil, o grupo musical PianOrquestra, composto de dez mãos e um 

piano preparado. O grupo executa suas próprias composições e arranjos de peças conhecidas 

da música brasileira e internacional. 

A seção “Mundo conectado: A ciência dos instrumentos musicais” apresenta duas 

referências para trabalhar os conteúdos sobre os instrumentos musicais, são elas: os aspectos 

musicais, considerando a construção dos instrumentos, seus aspectos técnicos e musicais, e o 

contexto sociocultural que considera os instrumentos que são construídos em meio a 

contextos sociais, históricos, religiosos e tradições culturais.  Para isso, parte dos estudos do 

etnomusicólogo austríaco Erich Von Hombostel (1877-1935), afirmando que qualquer objeto, 

se produzisse um som intencionalmente, poderia ser classificado como um instrumento 

musical, e Hombostel, juntamente com o alemão Curt Sachs, criou a primeira classificação de 

instrumentos musicais do ocidente. A seção também apresenta a classificação de um 

instrumento musical, segundo aspectos etnográficos, e os grupos de instrumentos, segundo a 

organologia. 

A seção “Mais perto” retoma o grupo Uakti, apresentando mais informações sobre o 

grupo. Informa que o grupo adotou este nome a partir de uma lenda indígena da comunidade 
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Tukano. A lenda conta como os indígenas da comunidade Tukano criaram os seus 

instrumentos, assim como os músicos do grupo mineiro de música instrumental Uakti (1978-

2015) exploram instrumentos existentes e criam novos. A seção também traz uma fala de uns 

dos fundadores do grupo mineiro, Marco Antônio Guimarães. 

A seção “Arte em projetos” aborda as famílias musicais, apresentando a classificação 

dos instrumentos utilizados nas orquestras clássica, romântica e moderna, nos quais 

compositores como: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, entre outros, estiveram em evidência. 

A classificação dos instrumentos apresentados são: cordas, madeiras, metais e percussão. 

A seção “Processo de criação” apresenta a bateria como um instrumento convencional, 

mostrando a sua estrutura e as partes que a compõem. A partir disso, propõe o uso de 

materiais diferentes para criar outra bateria, materiais como tubos de cano PVC ou rolos de 

papel-alumínio. 

 A seção “Tema 2: Como se faz um instrumento?”, inicia contextualizando a atividade 

de um luthier, palavra de origem francesa, utilizada originalmente apenas em referência a 

quem construía e consertava alaúdes. No Brasil, a referência apresentada é Auriumar 

Monteiro de Araújo (1937-2015), o mestre Ari, pessoa importante na fabricação de rabecas. 

(Ver Figura 12). A seção termina com as seguintes perguntas para os estudantes: Você já viu 

alguém construindo um instrumento?; Qual era o instrumento e como foi sua construção?; 

Apenas profissionais constroem instrumentos musicais?. 
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Figura 12 - seção “Tema 2: como se faz um instrumento” 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

A seção “Mundo conectado: Som, natureza e cultura” relaciona os instrumentos com a 

natureza. Explica que as comunidades indígenas brasileiras, referindo-se à paisagem sonora 

da floresta, expressam essa relação com instrumentos como chocalhos feitos de cabaça e 

sementes, paus de chuva, flautas de bambu, entre outros. Cita como exemplo, para ampliar as 

informações, o iridinam, um instrumento musical de corda com dois pequenos arcos, criado e 

tocado por mulheres da comunidade indígena Ikolen Gavião, de Rondônia, região norte do 

Brasil. A seção apresenta duas questões para os estudantes na finalização, são elas: Quais 

instrumentos musicais indígenas imitam sons da natureza?; Cite os seus nomes e os sons que 

imitam. Em quais situações os instrumentos musicais costumam ser tradicionalmente usados 

pelos povos indígenas?. 

A seção “Mais perto” apresenta informações sobre o grupo de música instrumental 

(GEM), que associa a linguagem musical à linguagem visual. Com o foco na música 

contemporânea, este grupo extrai sons orgânicos e sintéticos, com materiais incomuns 

juntamente com a criação de artistas plásticos. A seção traz também a fala de Fernando Sardo, 

idealizador e membro do grupo, sobre o seu ofício de luthier. 
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A seção “Arte em projetos” traz informações sobre os primeiros instrumentos 

encontrados na história da humanidade, objetos como a flauta de osso de abutre descoberta 

em 2009 em uma caverna na Alemanha. Estima-se que essa flauta tivesse mais de 35 mil 

anos. Outro instrumento é a ocarina feita de cerâmica, com registro de mais de 12 mil anos 

a.C., em diferentes partes do mundo, como a China e o Japão. 

A seção “Processo de criação” apresenta duas propostas de oficinas com ilustrações, a 

oficina 1 é a criação de uma ocarina com materiais atuais, neste caso, a garrafa PET; e a 

oficina 2 sugere uma instalação sonora partindo dos recursos disponíveis, pesquisando os 

objetos do cotidiano, tendo como referência John Cage, o grupo GEM e o grupo Uakti. Além 

da proposta das oficinas, o texto do professor orienta que seja feito um diário de arte para que 

os estudantes registrem o processo das atividades, promovendo um debate em torno de 

questões que permitam retomar os assuntos que foram vistos ao longo do capítulo. 

Na seção “Instrumentos que o tempo traz”, a última do capítulo, o livro apresenta 

várias imagens de instrumentos na linha do tempo, passando pela Pré-História (c. 2 milhões-c. 

4000 a.C.), Idade antiga (c. 4000 a.C.-476 d.C.), Idade média (476 d.C.-1453 d.C.), Idade 

moderna (1453 d.C.-1789 d.C.) e Idade contemporânea (1789 d.C. até a atualidade). (Veja 

Figura 13) 
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Figura 13 - seção “Instrumentos que o tempo traz” 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

Tecnologia, corpo e voz  

A Unidade 3, intitulada Tecnologia, corpo e voz, traz como elemento principal o 

tempo, que está presente na batida do tambor ou na música eletrônica, nos desenhos nas 

formas animadas ou sonorizadas, ou seja, as linguagens que estão interligadas nas produções 

artísticas.  

O capítulo 1, intitulado Batucadas e batidas (ver Figura 14), busca fazer uma 

abordagem sobre o som da batida ao longo da história. Com foco nos tambores, a 

contextualização aborda a música eletrônica e suas experimentações artísticas.  
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Figura 14 - capítulo 1 Batucadas e batidas 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

A seção “Venha tocar!” traz a imagem do grupo Meninos do Morumbi, projeto social 

de inclusão por meio da música, que envolve crianças e jovens de São Paulo. O texto para os 

estudantes apresenta o trecho da música Traje de princesa, interpretada pela cantora Alcione. 

O texto para o professor (a) propõe um diálogo entre a imagem dos Meninos do Morumbi e o 

trecho da música, relacionando a música e a alegria com perguntas como: O que vocês fazem 

para espantar a tristeza?; Há alguma música que os deixa alegres?; Quais músicas e estilos 

vocês gostam de ouvir quando estão alegres? A seção também apresenta o boxe Clique arte, 

que indica um site com a página oficial do Instituto Meninos do Morumbi.  

A seção “Venha compor!” Faz uma introdução sobre a música eletrônica, trazendo 

como referência uma fotografia de uma apresentação do DJ mineiro Felipe Augusto Ramos. 

O texto para os estudantes apresenta perguntas como A batida que não vem do tambor, de 

onde vem?; Que máquinas são essas de criar e soar?. 

A seção “O toque do tambor” apresenta a relação do tambor com rituais religiosos, 

cita como exemplo um xamã da Mongólia, que na figura apresentada está tocando tambor 

feito de pele, durante um ritual de inverno. A seção termina com perguntas como: Você 

conhecia a figura do xamã?; No Brasil, qual nome é dado aos sacerdotes nas culturas 

indígenas?. 
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A seção “Tema 1: Ritmo marcado” apresenta o tambor em outros dois contextos, na 

África, em sua relação com o sagrado e nos usos como um meio de comunicação. No Japão, a 

referência é o taikô, que está relacionado com o teatro, à dança e a religião (ver Figura 15).  

Na seção “Mundo conectado”, o livro apresenta a relação do tambor com o sagrado através de 

alguns pontos da história. Cita como exemplo um trecho do antigo testamento da bíblia, na 

estrofe do salmo 149, que cita alguns instrumentos musicais: a tabla, tambor tocado na música 

clássica indiana; o tambor no Islamismo e o tambor no Brasil, citando as religiões de matriz 

africana como o Candomblé e a Umbanda. 

 A seção “Mais perto” faz menção à música Jungle Drum (Tambor da selva), 

interpretada pela islandesa Emiliana Torroni, e uma breve história do grupo Meninos do 

Morumbi, relacionando com os aspectos emocional da música. No boxe “Palavra do artista”, 

Flavio Pimenta, músico e fundador do grupo Meninos do Morumbi fala sobre alguns aspectos 

da relação dele com as crianças e jovens do grupo.  

A seção “Arte em projetos”, neste capítulo, chama-se Batucada e apresenta duas 

partituras para percussão da peça Música breve para tambores ou baldes:  uma partitura 

convencional e uma partitura gráfica da mesma música O objetivo é que o aluno(a) possa 

escolher qual partitura prefere ler para interpretar a música. A peça também está disponível 

em áudio para os estudantes. 
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Figura 15 - seção “Tema 1: ritmo marcado” 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

A seção “Processo de criação: Dando cor ao batuque” apresenta uma proposta de 

criação em forma de cânone, a partir das duas referências de partituras apresentadas na seção 

anterior. Ainda nesta seção, é apresentada outra proposta com desafios rítmicos em grupos. 

Além das propostas apresentadas para os estudantes, o texto do professor orienta que sejam 

trabalhados conhecimentos específicos relativos ao tempo na música, são eles: pulsação, 

compasso, ritmo, som e silêncio. (veja as Figuras 16 e 17). 
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Figura 16 - seção “Arte em projetos” 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 
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Figura 17 - seção “Processos de criação” 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

O tema 2 deste capítulo, intitulado “É abstrata, é concreta, é música” (ver Figura 18), 

faz uma introdução contextualizando a música concreta. Traz informações sobre o 

surgimento, os materiais que utilizam, além de compositores, como o alemão Karlheinz 

Stockhausen (1928), o francês Pierre Schaeffer (1910-1995) e o brasileiro Jorge Antunes 

(1942-). 
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Figura 18 - seção “Tema 2: é abstrata, é concreta, é música” 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

 A seção “Mundo conectado: música e tecnologia” amplia outros contextos históricos 

da música concreta, apresentando informações sobre a expansão da indústria do som e das 

estações de rádio na Europa e Estados Unidos a partir da segunda guerra mundial. A seção 

termina com perguntas como: Antes da popularização das tecnologias digitais, como as 

músicas eram compartilhadas?; Quais eram as mídias e os gravadores existentes?. 

A seção “Mais perto” intitulada Explosão eletrônica, destaca mudança de papel do DJ 

para compositor, pois antes seu papel era relacionado apenas às tarefas de tocar e remixar as 

músicas. No boxe “Palavra do artista”, apresenta-se o DJ Maurício Bischain (1969-) 

conhecido como Mau Mau, e Silvio Ferraz (1959-), com trechos de entrevistas sobre as suas 

trajetórias e o uso das tecnologias na música. 
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 A seção “Arte em projetos” inicia com a seleção de duas composições na linguagem 

eletrônica, Estrelas duplas, de Silvio Ferraz e Mosaic, de João Pedro de Oliveira, disponíveis 

em áudio para os estudantes. A proposta é fazer uma audição da música Mosaic. A figura 

abaixo (ver Figura 19) apresenta a sequência de sugestões para a audição no texto dos 

estudantes. 

 

Figura 19 - seção Arte em projetos”, sequência de sugestões 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

A seção “Processo de criação” apresenta duas propostas de oficinas. A “Oficina 1 - 

Criatividade vocal” propõe que os alunos (as) interpretem um texto com diferentes dinâmicas, 

sobrepondo expressões como: sonoridades, tipos de pronúncia, andamentos etc. A “Oficina 2 

- Sonoridades cotidianas” propõe utilizar outros materiais além da voz. A partir da pesquisa 

de sons de algum instrumento ou objeto, os estudantes devem explorar os sons com atividade 

de improvisação em grupo. 

 

5.3 VOZES NEGRAS E SABERES MUSICAIS 

 

No livro da coleção Por toda parte, trazemos a ideia de “Vozes negras e saberes 

musicais”. Com essa expressão, destacamos a importância de que a identidade de um povo é 

processo de uma construção histórica. Isso significa pensar sobre o que é ser negro na cultura 
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brasileira. Como argumenta Gomes (2017, p. 43), a identidade negra é entendida como uma 

construção social, histórica, cultural e plural.  Tal posicionamento “[...] implica a construção 

do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo 

étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro” (GOMES, 2017, p. 43). Nesse 

caso, nos referimos aos saberes musicais e à necessidade de que sejam entendidos a partir dos 

seus próprios critérios.  

A coleção Por toda parte, no livro do professor, no item “Temas e exigências 

educativas” traz o sub item “História e culturas afro-brasileira e indígenas na escola”. De 

acordo com o texto dos autores, temas como culturas afro-brasileiras e indígenas e formação 

étnica e cultural estão presentes no debate no campo das políticas educacionais no Brasil, 

visando a uma educação democrática, justa e igual para todos, assim como a garantia de 

acesso à escola e à permanência. Para isso, é preciso pensar em propostas que “[...] superem a 

história calcada na violência, exclusão e a hegemonia da matriz cultural europeia, ainda 

presente” (UTUARI et al., 2018, p.10). 

 Em relação à temática da História e culturas afro-brasileira e indígenas, os autores 

indicam para os professores a publicação organizada pela Prof. Drª Nilma Lino Gomes 

intitulada Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na 

perspectiva da Lei 10.639/2003, para um aprofundamento sobre a temática. Esse livro 

apresenta os resultados de pesquisas voltadas para as práticas pedagógicas em conformidade 

com as diretrizes da lei. Considerando essas diretrizes, uma educação voltada para a 

diversidade cultural e as relações étnico-raciais prevê práticas pedagógicas que confrontem o 

imaginário, as práticas racistas e o mito da democracia racial, presente no processo de 

escolarização e nos materiais didáticos. Nesse sentido, o foco da análise nos conteúdos e 

saberes de música sobre a temática da história e cultura afro-brasileira e africana, irá 

considerar a perspectiva de uma prática que valorize narrativas afro-brasileiras de forma 

positiva, as suas contribuições para a educação musical brasileira.  

 No livro do 8º ano, foram contabilizadas seis figuras de pessoas negras, dessas figuras 

foram identificados quatro homens e duas mulheres. Das pessoas brancas, foram identificadas 

treze figuras, dentre elas, onze homens e duas mulheres. Em relação aos indígenas, foram 

identificadas duas figuras, de um homem e de uma mulher
6
.  

 De acordo com a descrição, a música está presente na Unidade 1/ Capítulo 2 e na 

Unidade 3/ Capítulo 1. No levantamento da presença nas manifestações de origem afro-

                                                 
6
 As figuras de pessoas indígenas são desenhos, não são imagens reais. 
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brasileiras nesses capítulos, constataram-se quatro práticas musicais, são elas: (1) a 

apresentação de um grupo de rabecas, relacionado à trajetória do Mestre Ari; (2) tambores 

africanos em Gitega, no Burundi (África); (3) os tambores nas religiões de matriz africana no 

Brasil; (4) o grupo de percussão Meninos do Morumbi.  A análise sobre a temática da ERER, 

desse livro, focaliza as quatro práticas musicais citadas anteriormente.   

Partindo do que o livro apresenta em relação à temática da ERER e o levantamento 

das práticas de origem afro, apresentadas nos capítulos, destaca-se o texto do estudante no 

boxe “Palavra do artista”, que traz trechos de entrevistas com três artistas, são eles: Marco 

Antônio Guimarães, Fernando Sardo e Flávio Pimenta (ver Figura 20). 

Marco Antônio Guimarães  Fernando Sardo   Flávio Pimenta 

Figura 20 - foto dos três artistas que são entrevistados nos boxes “Palavra do artista” 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

Nas entrevistas do boxe “Palavra do artista” (ver Figuras 21, 22 e 23), esses artistas 

apresentam narrativas que tratam da sua relação com a atividade musical, e/ou assuntos que 

têm relação com os conteúdos trabalhados nos capítulos. Marco Antônio Guimarães é o 

criador do grupo Uakti, que tem o foco na criação de instrumentos com diversos materiais; 

Fernando Sardo é idealizador e membro do grupo GEM, que cria diferentes sonoridades com 

os instrumentos; e Flávio Pimenta, percussionista e fundador do grupo Meninos do Morumbi, 

com foco no ensino da percussão para jovens em situação de vulnerabilidade.  
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Figura 21 - seção “Palavra do artista” 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

Figura 22 - seção “Palavra do artista” 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 
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Figura 23 - seção “Palavra do artista” 

 

 

Fonte: Utuari et al., 2018. 
 

Sobre a presença de práticas musicais de origem afro, na Unidade 3, o capítulo 1 

aborda a música de percussão em diferentes contextos e gêneros. Uma das referências deste 

capítulo é o Grupo Meninos do Morumbi (ver Figura 24), composto por crianças e jovens da 

periferia de São Paulo e cidades próximas como Embu das Artes. Na seção “Mais perto” são 

acrescentadas mais informações sobre o grupo, abordando como foi o processo de formação 

(ver a Figura 24). 

No mesmo capítulo, o boxe “Palavra do artista”, o músico fundador do grupo, Flávio 

Pimenta, menciona como foi a sua aproximação com o grupo,  

 

Acabei me apaixonando. Você só sabe o quanto é forte quando, com o que possui, 

transforma o outro [...]. Não é atender a miséria o que me atrai, e sim a ideia de a 

gente conseguir ser cada vez melhor, de que eles [os Meninos do Morumbi] são 

protagonistas e responsáveis por isto aqui (UTUARI et al., 2018, p.113). 
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Figura 24 - seção “Mais perto”, Meninos do Morumbi 

 
Fonte: Utuari et al., 2018. 

 

No texto para o professor, os autores citam que esta seção, que contém a fala do 

músico Flávio Pimenta sobre os Meninos do Morumbi, está relacionada aos aspectos 

emocionais da música, ou seja, não apresenta outros aspectos como a prática musical naquele 

contexto. Além disso, não é possível identificar no texto o que isso representa para as crianças 

e jovens, pois ele apresenta apenas a perspectiva do músico Flávio Pimenta, ou seja, mesmo o 

livro trazendo a presença do grupo Meninos do Morumbi, a narrativa tem como centralidade o 

branco, perdendo-se a oportunidade de trazer o protagonismo de crianças e jovens negros. 

 A seção “Mundo conectado” apresenta os tambores sagrados contextualizando a 

relação com a religião ao longo do tempo. O texto para o estudante traz informações sobre a 

importância dos tambores nos rituais sagrados em diferentes lugares. Em relação ao Brasil, 

cita as religiões de matriz africana que, como o Candomblé e a Umbanda, usam os tambores 

como parte essencial dos rituais sagrados. No texto para o professor, indica-se que devem ser 

discutido com os estudantes os questionamentos sobre sermos um estado laico e que é 

garantida, a todo cidadão brasileiro, a livre expressão das crenças e ideias. No entanto, não é 

feita a menção sobre o racismo religioso, ao qual as religiões de matriz africana são 

submetidas. 

 No capítulo 2, a seção “Instrumentos que o tempo traz” (ver Figura 13) apresenta um 

quadro da linha do tempo sobre os períodos em que alguns instrumentos foram criados, em 

diferentes épocas e diferentes lugares. O quadro não faz nenhuma menção sobre o continente 

Africano, mas identifica os lugares quando se trata do continente Europeu. É interessante a 
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forma como o livro apresenta o capítulo dedicado aos tambores, pois os relaciona com 

diferentes lugares no mundo. Entretanto, o texto não reflete as tensões produzidas no contexto 

de desigualdades em que essas manifestações estão inseridas. 

De acordo com o documento das contribuições para implementação das Leis 

10.639/03 e 11.645/08, as pesquisas sobre os livros didáticos e paradidáticos mostram que em 

algumas publicações o branco ainda é apresentado enquanto centralidade, o que precisa ser 

problematizado. Além disso, a seção “Palavra do artista” apresenta somente artistas brancos, 

mesmo quando o assunto está relacionado a manifestações de origem afro-brasileira. Em 

relação à abordagem “Vozes negras e saberes musicais”, é importante considerarmos que o 

conteúdo de música que está relacionado à cultura afro-brasileira apresente os saberes que 

valorizem os conhecimentos da população negra, criando referências e critérios de modo 

evidenciar a importância para a formação cultural brasileira.    
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6 TELÁRIS ARTE 

 

Nome da coleção: Teláris Arte (Manual do professor) 

Autores(as): Eliana Pougy; André Vilela 

Editora: Ática, São Paulo, 1ª edição 

Ano: 2018 

 

Figura 25 - capa do livro Teláris Arte 8º (Manual do professor) 

 
Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 

 

A coleção Teláris (POUGY; VILELA, 2018, p. 39) propõe, para os anos finais do 

fundamental I, que os alunos tenham contato com diferentes artistas e obras de artes de 

diferentes linguagens, tempos e culturas, além de vivenciarem experimentações e criações que 

permitam um percurso criador e autoral, com repertório ampliado e visão crítica que 
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possibilite a criação artística autônoma. Com quatro volumes, para cada ano letivo, a coleção 

busca desenvolver habilidades e competências específicas da área de Arte para os anos finais 

do ensino fundamental I, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2018). 

Cada livro da coleção possui duas unidades temáticas, com duração de um semestre 

cada. As duas unidades/projetos buscam apresentar, durante o ano letivo, as quatro linguagens 

artísticas do componente curricular e, também, as diferentes linguagens integradas apontadas 

na BNCC. 

Cada projeto tem uma questão norteadora para orientar os estudos que busca refletir 

sobre os temas contemporâneos aliados ao estudo de uma manifestação das artes 

integradas, explorando as relações e as articulações entre as diferentes linguagens e suas 

práticas. Cada unidade é composta por uma abertura, dois capítulos e um fechamento.  

Na abertura da unidade, é apresentada a questão norteadora que vai guiar os estudos de 

forma reflexiva, contextualizada e dialógica. A abertura é composta por três seções:   

1. Experimentação apresenta atividades que introduzem experimentações nas 

linguagens artísticas que serão abordadas na unidade e as articula ao tema gerador.  

2. Reflexão traz obras de artistas que dialogam com a questão norteadora para que os 

alunos possam começar a aprofundar suas reflexões sobre o tema e a verificar as 

relações destes com as linguagens artísticas.  

3. Fio da meada finaliza a abertura da unidade e os demais capítulos.  

Cada unidade subdivide-se então em dois capítulos, que abordam de forma mais 

aprofundada as quatro linguagens artísticas que fazem parte do componente curricular Arte. 

Cada capítulo começa com uma obra de arte, grupo de arte ou uma manifestação artística, 

propondo uma reflexão a partir da questão norteadora do projeto. É a partir dessa obra que os 

conteúdos específicos da área da Arte são apresentados aos estudantes. Os capítulos trazem 

seguintes as seções e boxes:  

1. A arte de: é o primeiro contato do aluno com a obra de arte, as primeiras 

impressões [da obra], que levanta questões para guiar a leitura das imagens 

apresentadas.  

2. Mais perto [da obra]: traz informações sobre a obra apresentada na abertura do 

capítulo, como contexto de produção, materiais, intencionalidade do artista, entre 

outros aspectos  
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3. Por dentro [da linguagem]: traz elementos e conhecimentos específicos das 

linguagens artísticas em diálogo com a obra, o espetáculo ou a manifestação 

artística estudada no capítulo. 

4.  Mais perto [do artista]: reúne informações sobre o artista ou grupo cuja obra 

iniciou o estudo do capítulo. Essa seção traz ainda a subseção “Outras obras [do 

artista]”: que apresenta informações e imagens de outros trabalhos do artista ou do 

grupo. Ao final da seção, há o boxe “Critique”, que propõe uma reflexão sobre o 

trabalho do artista ou do grupo. 

Além das seções, os capítulos apresentam os seguintes boxes, 

1.  Um pouco de história da arte: é uma seção que tem como objetivo trazer dados 

históricos que ajudam a contextualizar a obra ou a manifestação artística estudada 

no início do capítulo. 

2.  Ampliando o repertório cultural: apresenta outros artistas ou manifestações 

culturais que dialogam com os temas ou conteúdo do capítulo. 

3.  Conexões: destaca a interdisciplinaridade e é finalizada pelo boxe “Criando 

Laços”, que apresenta uma atividade prática cujo objetivo é favorecer a 

interdisciplinaridade. 

4.  Fazendo arte: é a seção que finaliza o capítulo e traz uma proposta estruturada 

em etapas, de forma a dar subsídios para a produção final do projeto. 

Seguindo, no final do capítulo, são apresentados outros boxes, são eles: 

1. Fio da meada: aparece no final dos capítulos e reúne três itens: “O que vimos” 

(síntese do que foi estudado no capítulo), “É hora de retomar o portfólio” (traz 

orientações para que os alunos reflitam sobre suas aprendizagens e façam uma 

autoavaliação), “O que vem por aí” (apresenta os tópicos que serão estudados no 

capítulo ou na parte seguinte. 
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6.1 ARTE, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE: TELÁRIS ARTE 8º ANO 

 

 

Quadro 5 - Organização dos capítulos e linguagens artísticas (Teláris Arte 8º ano) 

CAPÍTULOS TÍTULO LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 

Unidade 1 A arte revela questões 

sociais 

 

Capítulo1 Arte e recursos naturais Dança/ Artes integradas 

Capítulo 2 Arte e impacto 

socioambiental 

Artes visuais/ Artes 

integradas 

Unidade 2 A arte pode transformar 

uma comunidade? 

 

Capítulo 3 Arte e participação Teatro/ Artes integradas 

Capítulo 4 Arte e afirmação Música 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Para o volume do 8º ano, são propostas duas questões norteadoras que compreendem 

duas unidades. Cada unidade traz propostas de projeto de trabalho previstas para serem 

realizadas durante um semestre, com base nas habilidades e competências presentes na 

BNCC, para a formação de conhecimentos artísticos e estéticos e ao aprendizado em Arte.  

Os capítulos apresentam as seguintes obras e manifestações artísticas: Capítulo 1 Arte 

e recursos naturais: a dança dos Pataxó; Capítulo 2 Arte e impacto socioambiental: a 

arte de Romuald Hazoumè; Capítulo 3 Arte e participação: a arte do Grupo de Teatro 

do Oprimido Marear; Capítulo 4 Arte e afirmação: a arte do Olodum. 

A arte revela questões sociais?   

A primeira unidade do livro do 8º ano visa a discutir as maneiras pelas quais a arte 

estabelece relações com questões e problemas sociais, vivenciados e discutidos no cotidiano. 

O projeto apresentado na Unidade 1 contempla os seguintes aspectos: 
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1. Questão norteadora: a arte revela questões sociais? 

2. Tema contemporâneo central: preservação do meio ambiente; educação das 

relações étnico-raciais. 

3. Outros temas: educação em direitos humanos; diversidade cultural; educação para 

o trânsito.  

No texto para os estudantes, a unidade apresenta duas seções que introduzem o tema 

proposto. A primeira, chamada de “Experimentação”, questiona: Como seria dançar na água? 

E se ela fosse poluída? ;Quais são os problemas de nossa sociedade?. A segunda propõe 

reflexão sobre a pergunta: Como sou afetado pelos problemas da sociedade em que vivo?. 

 O capítulo 1 chamado “Arte e recursos naturais” se dedica à linguagem da Dança, com 

base na apreciação de danças indígenas brasileiras, com destaque para o grupo indígena 

Pataxó, da aldeia Imbiruçu, Carmésia/MG. O capítulo traz também outras manifestações 

artísticas dos Pataxós, aborda brevemente a arte Pré-Cabralina e amplia a temática 

apresentando, na seção “Ampliando o repertório”, a música dos Guarani, características do 

canto indígena brasileiro, instrumentos musicais indígenas e a arte visual dos Kadiwéu. 

O capítulo 2, intitulado “Arte e impacto socioambiental”, apresenta a linguagem Artes 

Visuais a partir das máscaras de Romuald Hazoumè, de Benin, que compõem sua obra com 

materiais reutilizáveis. Com base na apreciação de esculturas, relaciona também os impactos 

socioambientais. A temática é ampliada abordando as artes visuais de grandes civilizações 

africanas, são citados como: A arte africana pré-histórica; Arte tribal africana; Grandes 

civilizações africanas (o Egito faraônico, Civilização Núbia, Reino de Axum, Império de Oyo, 

Império do Benim, Império do Congo); e a Arte africana a partir do século XIX.  O capítulo 

apresenta também o povo ioruba e conexões entre Arte e Ciências. 

A arte pode transformar uma comunidade? 

A unidade 2 problematiza como as manifestações artísticas podem provocar mudanças 

e transformações no lugar onde vivemos. No texto de orientação aos professores, 

contemplam-se os seguintes aspectos: 

 

1. Questão norteadora: A arte pode transformar uma comunidade? 

2. Tema contemporâneo central: Educação em direitos humanos. 

3. Outros temas: Preservação do meio ambiente; diversidade cultural; educação 

para o consumo. 



109 

 

 

 

No texto dirigido aos estudantes, a introdução aborda, na parte da “Experimentação”, 

os questionamentos: Quais são os problemas de sua comunidade? e Quais canções podem ser 

consideradas heranças culturais da turma?. Na parte chamada “Reflexão”, propõe a pergunta: 

A arte pode ser um meio para que a transformação aconteça?.  

 O capítulo 3, intitulado “Arte e participação”, visa ao estudo da linguagem do teatro 

com base na apreciação de uma montagem teatral. Aqui o destaque é para o Grupo de Teatro 

do Oprimido Marear, que tem como referência a obra de Augusto Boal. A temática é 

ampliada trazendo um pouco da história do Teatro de Arena, o bloco carnavalesco “Tá 

pirando, pirado, pirou!”, o teatro do oprimido pelo mundo, e conexões entre Arte e História. 

 O capítulo 4, intitulado “Arte e afirmação”, trabalha com a linguagem Música, com 

base na apreciação da obra do grupo afro-brasileiro Olodum, visando a ampliar o 

conhecimento sobre esta manifestação artística da comunidade do Pelourinho, em Salvador, 

na Bahia. Além de trazer questões específicas sobre o Olodum, o capítulo apresenta conteúdos 

musicais como pulsação, andamento e ritmo e aborda um pouco da história dos ritmos afro-

brasileiros. Para finalizar, questiona: “A arte pode transformar uma comunidade?”, trazendo 

também os trabalhos da Trupe Circus e as artes circenses.  

A seguir, serão descritos com maior detalhamento os conteúdos musicais apresentados 

no livro do 8º ano da coleção Teláris.  

 

6.2 ARTE, AFIRMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO: A MÚSICA NO 8º ANO 

 

Nesta coleção, cada capítulo corresponde a uma linguagem artística (dança, artes 

visuais, teatro e música). No livro do 8º ano, a música está focalizada no capítulo 4, intitulado 

“Arte e afirmação”. Entretanto, em outros capítulos a música está presente como proposta de 

atividade das artes integradas. Assim, há atividades que envolvem a música, presentes 

também no capítulo 1, intitulado “Arte e recursos naturais”; na introdução da unidade 2, 

intitulada “A arte pode transformar uma comunidade?”; e no capítulo 3, intitulado “Arte e 

participação”. A seguir, será descrito o capítulo 4 e as atividades que articulam a música às 

outras artes, apresentadas nos outros capítulos
7
. 

Arte e recursos naturais 

O capítulo 1 se dedica ao estudo dos elementos da linguagem dança, a partir da 

apreciação das danças indígenas do grupo Pataxó, originários do sul da Bahia. Entretanto, o 

                                                 
7
 A descrição dos capítulos que envolvem a música como proposta das artes integradas irá especificar apenas as 

atividades e não o capítulo todo. 
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capítulo faz menção a outros grupos indígenas, por exemplo, na seção intitulada “Ampliando 

o repertório cultural”, quando são apresentados elementos sobre a música dos Guarani. A 

seção “A música dos Guarani” apresenta, no texto para os estudantes, a música como 

manifestação importante para esse grupo, pois está presente em diversas situações do 

cotidiano, consistindo também em uma das formas de valorizarem a sua cultura e reafirmarem 

sua identidade. No subtítulo “Características do canto indígena brasileiro”, o texto apresenta 

características de cânticos próprios como melodia, o desenho melódico, pulso marcado, 

timbre anasalado etc. Além disso, o subcapítulo “Instrumentos musicais indígenas” apresenta 

alguns instrumentos do grupo, que têm função de acompanhar os cantos e as danças, são eles: 

maracá ou chocalho, pau de chuva, tambor, flauta, apito e zunido. O áudio desses 

instrumentos é disponibilizado no CD que acompanha este material. 

  Finalizando a contextualização da música dos Guarani, no subtítulo “Experimente”, o 

texto apresenta uma proposta de atividade para a construção de instrumentos com materiais 

reutilizados, inspirado nos instrumentos musicais indígenas. A atividade sugere a confecção 

do chocalho e o pau de chuva com materiais como: garrafa PET, tinta plástica de diversas 

cores, cabo de vassoura, fita adesiva, conta ou sementes. Na conclusão da atividade, o texto 

aborda duas questões para os estudantes conversarem entre si e com o professor (a). As 

perguntas são: (1) Qual dos instrumentos você achou mais interessante? Por quê?; (2) Como 

você descreveria os sons deles?. 

A arte pode transformar uma comunidade?       

A unidade 2, que corresponde à linguagem artística Teatro, apresenta uma proposta a 

partir da questão norteadora “A arte pode transformar uma comunidade?”, o tema 

contemporâneo central “Educação em diretos humanos”, e outros temas relacionados à 

“Preservação do meio ambiente”; “Diversidade cultural; “Educação para o consumo”. Na 

introdução, o texto para o estudante traz algumas atividades para experimentações artísticas, 

com o objetivo de criar um portfólio com informações sobre as atividades.  

No subcapítulo “Experimentações”, a atividade que envolve a música é uma proposta 

de apreciação, propondo que os estudantes pesquisem na internet letras e gravações, e a partir 

dessa seleção de músicas, busquem informações sobre as origens familiares e sobre os 

elementos da música, como pulsação. A partir da questão: Quais canções podem ser 

consideradas heranças culturais da turma?, os estudantes devem seguir um roteiro com 

instruções da pesquisa. Ao final da atividade, o texto sugere uma conversa para os estudantes 

explicarem essa experiência, com perguntas como: (1) Do que falam as canções escolhidas 
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pelos grupos? Por que esses temas interessam aos seus integrantes? (2) A música pode 

aproximar as pessoas e evidenciar suas afinidades?.  

Ainda na introdução, o item “Reflexão” apresenta outra atividade de apreciação com 

letra de música. A partir da canção Comida, da banda Titãs, o texto propôs uma conversa 

entre professor (a) e estudantes com as seguintes perguntas: (1) O que você acha que a letra 

dessa canção diz?; (2) Releia o seguinte trecho: “A gente não quer só comida, a gente quer 

comida, diversão e arte”. No texto da letra da canção, o que você acha que essa afirmação 

pretende expressar?. 

Arte e participação 

O capítulo 3 aborda a linguagem do teatro com base na apreciação de uma montagem 

teatral. Na seção Ampliando o repertório cultural, o item “Bloco tá pirando, pirado, pirou”, 

apresenta um bloco carnavalesco, cujo nome foi citado no subcapítulo, contextualizando o seu 

surgimento e informando que o grupo tem o propósito de utilizar músicas e alegorias 

carnavalescas, para tratar da inclusão de pacientes da rede pública de saúde mental e da luta 

antimanicomial. Além da contextualização, o texto sugere como atividade a apreciação de um 

samba do bloco para que os estudantes identifiquem aspectos do enredo. 

Arte e afirmação 

 O capítulo 4, intitulado “Arte e afirmação”, corresponde aos estudos dos elementos da 

linguagem artística música, tomando como base o trabalho do bloco afro-brasileiro Olodum. 

No texto inicial para o estudante, apresenta-se uma questão com o objetivo de introduzir o 

tema do capítulo.  

 A partir de uma imagem do grupo Olodum (ver Figura 26) se apresentando nas ruas da 

cidade de Salvador, na Bahia, o texto pede para os estudantes prestarem atenção nos 

movimentos dos músicos, no modo como tocam os instrumentos e onde eles estão se 

apresentando. No subcapítulo “Primeiras impressões de ‘Nossa gente’” o texto propõe uma 

reflexão entre os estudantes e o professor (a) a partir das seguintes perguntas: (1) Você 

conhece o grupo Olodum? Em caso afirmativo, conte para a turma o que sabe dele. (2) O que 

mais chama sua atenção nas fotos do grupo? (3) “O que você sentiu ao ouvir a canção “Nossa 

gente”? Por quê? (4) Quais temas você diria que estão presentes na canção “Nossa gente”? 

Por quê? (5) Quais relações você consegue estabelecer entre as imagens e a canção?. O texto 

para o professor (a) indica que o áudio da música está disponível no CD que acompanha o 

material. 
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 A seguir, é apresentada a canção “Nossa gente”, composta por Roque Carvalho, em 

comemoração aos 20 anos do bloco Olodum. A canção fala da importância de valorizar a 

união das pessoas com alegria, música e dança. O texto sugere que o estudante escute a 

canção e, a partir da letra, o texto propõe algumas questões para reflexão, são elas: (1) A 

quem você acha que o autor da letra se refere quando diz “nossa gente”? Como você chegou a 

essa conclusão?” (2) Depois de conhecer a letra, sua opinião sobre a temática da canção 

mudou? Por quê?. 

 Em seguida, o texto contextualiza trazendo mais informações sobre a canção e, a partir 

disso, informa que o Bloco Olodum foi fundado em 1979 por moradores do bairro Pelourinho. 

Explica também que o nome Olodum vem do diminutivo da palavra “Olodumaré”, que quer 

dizer “Deus dos deuses” na língua ioruba. O texto também traz informações sobre o gênero 

musical samba-reggae e suas fortes influências com música típica da Jamaica, o reggae (ver 

Figura 27). Para aprofundar as características das relações entre os dois gêneros, o texto pede 

para os estudantes ouvirem o áudio da canção Redemption Song de Bob Marley e The 

Wailers, disponível no CD do material, e acompanhar a letra em inglês com a tradução em 

português. A partir disso, o texto apresenta as seguintes questões para reflexão, são elas: (1) 

Como você descreveria essa canção? O andamento dela é rápido ou lento?; (2) Que 

sentimentos e sensações ela transmite a você? Por quê?; (3) Que temas você diria que essa 

canção expressa?. 
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Figura 26 - capítulo 4 “Arte e afirmação” 

 
Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 
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Figura 27 - seção “Mais perto de Nossa gente” 

 
Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 

 

A seção “Por dentro da música: pulsação, andamento e ritmo” inicia informando que 

um dos aspectos mais importantes na música do Olodum é o seu ritmo. A partir disso, são 

apresentados alguns conceitos, como o pulso. Para exemplificar, o texto sugere o áudio do CD 

do material didático que tem o som de marcação de pulso, e também a imagem de um 

metrônomo, instrumento de estudo dos músicos. Neste subcapítulo, no item “Experimente”, 

sugere-se uma sequência de atividades sobre pulsação que envolve marcar o pulso 

sincronizando as palmas e batidas de pés com o relógio, sincronizar os passos com o pulso da 

música etc. Para concluir a atividade, o texto apresenta duas questões, são elas: (1) Todos 

perceberam o pulso da música logo no início?; (2) Sincronizar os movimentos de todos os 

colegas ajudou a perceber e marcar o pulso?. 

 Seguindo, o texto apresenta outro elemento musical, o andamento. Informa para os 

estudantes que o andamento é a velocidade em que a música acontece, ou quando um músico 

faz a contagem para iniciar uma música. Para entender melhor, o texto indica o áudio do CD 
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do material, com exemplos de andamentos diferentes. No item “Experimente”, os estudantes 

devem fazer uma atividade de experimentação que envolve o andamento, com as batidas de 

pé. Para finalizar, o texto apresenta duas perguntas sobre a atividade, são elas: (1) Você sentiu 

um pulso enquanto caminhava a diferentes velocidades?; (2) Que relação você vê entre essas 

velocidades e o andamento da música?. Além dessas perguntas, o texto segue citando outros 

exemplos que envolvem o andamento, como o funk brasileiro. E os ritmos também são 

organizados por compassos. 

 Na mesma seção, o texto apresenta o surdo como um instrumento de percussão 

utilizado pelo Olodum, informando que os instrumentos de percussão podem ter altura das 

notas definidas, e a batida do tambor pode indicar o estilo da música. O texto cita outros 

exemplos de percussão, como o tarol, o repique ou repinique. No item “Experimente”, 

apresenta uma atividade de criação de instrumento de percussão com materiais como: cano 

PVC, elásticos, fita adesiva colorida, bexigas, papéis coloridos, um pedaço de madeira ou 

lápis para a baqueta, tesoura e cola branca. Para concluir essa atividade, o texto propõe uma 

conversa entre os estudantes e o professor (a) com as seguintes questões: (1) De que maneira 

o comprimento do cano interferiu no resultado dos sons? Canos de tamanhos diferentes 

produzem sons mais agudos ou mais graves?; (2) Você conseguiu explorar tempos e 

velocidades diferentes quando percutiu o instrumento? Como foi essa experiência?. 

 Seguindo com os elementos da música, o texto apresenta o subtítulo “Notação 

musical” como uma forma de registar e escrever os sons, conteúdo que está diretamente 

relacionado ao que foi visto anteriormente no capítulo (Ver Figura 28). A partitura também é 

abordada, explicando que, com ela é possível registrar os parâmetros do som como: duração; 

altura; timbre e intensidade. Sobre esses parâmetros, o texto apresenta vários exemplos da 

notação no pentagrama. No item “Experimente”, apresentam-se atividades de leitura das 

notas, que envolvem o desenho das notas e a relação com as claves, e a continuação da 

atividade com relação à duração do tempo entre as notas. Finalizando a atividade, o texto 

apresenta duas questões para reflexão entre os estudantes e o professor (a), são elas: (1) A 

experimentação ajudou você a entender a relação entre os tempos?; (2) Na sua opinião, foi 

fácil ou difícil substituir as notas?. 
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Figura 28 - subtítulo “Notação musical” 

 
Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 

 

 Finalizando a seção, o texto apresenta também a notação de percussão, que tem um 

registro gráfico com algumas características específicas, possibilitando que os instrumentos 

reproduzam notas musicais conhecidas (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si). A partir da imagem de uma 

bateria, o texto exemplifica o desenho das notas no pentagrama. 

 A seção “Mais perto do Olodum” tem o objetivo de retomar o tema norteador da 

unidade, “A arte pode transformar uma comunidade?” O texto mostra que o Olodum, além de 

ser um bloco afro, fundado em 1979, também se configura como o Grupo Cultural Olodum, 

formado em 1984, que tem participado ativamente do movimento negro brasileiro, na luta 

contra a discriminação racial. Na mesma época, também foi inaugurada a Escola Criativa 
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Olodum, projeto social e político com aulas de percussão, dança afro, canto, coral, 

informática, entre outros, para a comunidade, valorizando a cultura afro-brasileira. Outra ação 

do Grupo Cultural Olodum foi a criação do Bloco Olodum Mirim, resultado do projeto 

político-social. No item “Saiba mais”, o texto traz informações sobre o bairro Pelourinho. 

Localizado no centro histórico de Salvador, o conjunto arquitetônico representa o período 

barroco brasileiro, que do século XIX até o início do século XX foi habitado pelas as famílias 

mais ricas da cidade. Era também o lugar onde os africanos escravizados eram castigados, 

guardando, por isso, a memória da escravidão. O item finaliza com duas questões, são elas: 

(1) Você acha importante restaurar locais como o Pelourinho? Por quê? Você conhece outros 

locais que passaram por processos de recuperação? Quais?; (2) Considerando que o 

Pelourinho é parte importante da história dos africanos escravizados no Brasil, qual a 

importância de torná-lo um patrimônio? Explique. 

 No subtítulo “Outras obras do Olodum”, o texto para o estudante apresenta algumas 

parcerias do Bloco Olodum com importantes artistas, como os estadunidenses Michael 

Jackson (1958-2009) e Paul Simon (1941-) e o jamaicano Jimmy Cliff (1948-) (Ver figura 

29). No final da seção, o item “Critique” propõe para os estudantes que escrevam um texto 

crítico sobre o Olodum a partir de um roteiro, baseado na apreciação da análise feita ao longo 

do capítulo. 
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Figura 29 - subtítulo “Outras obras do Olodum” 

 
Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 

 

 A seção “Um pouco de história da arte” inicia informando que o samba-reggae é um 

ritmo característico dos carnavais de Salvador. Na parte “Ritmos afro-brasileiros”, o texto 

apresenta alguns ritmos afro-brasileiros que surgiram no decorrer da nossa história e fazem 

parte da vida dos brasileiros, como: batuque; frevo; samba de roda; afoxé; coco de roda e o 

samba. Além da contextualização desses ritmos, o texto apresenta vários exemplos de áudio, 

disponível no CD do material didático (Ver Figura 30). No item “Pesquise”, o texto propõe 

uma pesquisa sobre as vertentes do samba, como samba-enredo das escolas de samba, a partir 

da seguinte pergunta: Você conhece esses estilos de samba?. 
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Figura 30 - seção “Um pouco de história da arte” 

 
Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 

 

A seção “Ampliando o repertório cultural” apresenta o Bando de Teatro Olodum, 

fundado em 1990, resultado de uma parceria entre o Grupo Cultural Olodum e os diretores 

Chica Carelli (1957-) e Marcio Meirelles (1954-). Atualmente, o grupo é considerado a 

companhia negra de maior popularidade e tempo de vida na história do teatro baiano. Além 

dos diretores, o grupo de teatro também contou com a presença de Raimundo Bispo dos 

Santos (1943-2018). Mais conhecido como Mestre King, ele foi coreógrafo e professor de 
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dança, e também foi o primeiro homem negro formado pela Escola de Dança da Universidade 

Federal da Bahia. No item “Palavra de artista”, o texto apresenta um trecho de uma entrevista 

com o Mestre King falando sobre a sua dança, que mistura movimentos tradicionais dos 

orixás. 

 Com o subtítulo “Arte e história”, esta seção apresenta algumas manifestações afro-

brasileiras que têm ligação entre arte e religião. O texto para o estudante informa que, na 

história da arte brasileira, no decorrer do tempo, podemos constatar a mistura e a tradição de 

vários povos. Assim aconteceu também com as culturas de origem africana, que se 

manifestam de diversas formas. Para exemplificar, o texto faz uma breve contextualização da 

capoeira, do maracatu e da congada. No item “Criando laços”, o texto propõe uma pesquisa 

com a seguinte orientação: Assim como o Olodum, que busca valorizar a influência das 

culturas africanas na formação cultural brasileira, outros artistas também têm essa proposta. A 

partir da orientação, o estudante deverá seguir a seguinte sequência: (1) Com mais dois 

colegas, faça uma pesquisa sobre um artista ou manifestação artística da cultura brasileira que 

tenha influência ou ligação direta com as heranças culturais africanas. Vocês podem pesquisar 

as manifestações apresentadas aqui ou buscar outras. É possível, por exemplo, escolher um 

artista visual ou artesão, uma companhia de dança ou de teatro, uma festa ou um folguedo 

tradicional, um grupo ou mesmo um ritmo musical; (2) Levantem informações sobre suas 

características e a forma como se relaciona com as tradições culturais africanas. Também 

pode ser interessante mostrar vídeos, se possível.; (3) Pesquisem algumas imagens e criem 

uma apresentação. Para isso, vocês podem usar recursos como cartazes, slides ou mesmo um 

banner.”; (4) Depois, em uma data combinada com o professor, apresentem o trabalho para a 

turma.  

 A seção “Fazendo arte” apresenta uma proposta de atividade em grupo. A atividade 

consiste na criação de uma canção em que os estudantes falem de suas origens, assim como 

nas composições do Bloco Olodum, a partir das seguintes etapas: (1) Formação do grupo e 

escolha do tema da canção; (2) Exercício preparatório; (3) Escrita da canção; (4) Organização 

da canção; (5) Planejamento da apresentação; (6) Ensaios; (7) Apresentação; (8) Registro; (9) 

Troca de ideias. O item “Fio da meada” é uma continuação da atividade com o objetivo de 

retomar o que foi trabalhado no capítulo, registrando e introduzindo o que virá na próxima 

seção. 

 A partir da pergunta norteadora A arte pode transformar uma comunidade?. A seção 

“Unindo as pontas” retoma os estudos da unidade 2 sobre as linguagens artísticas teatro e 
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música, e propõe a seguinte questão: Será que existem outras manifestações artísticas capazes 

de promover transformações e ajudar a contornar conflitos? A partir de uma imagem, o texto 

apresenta as seguintes questões para reflexão entre os estudantes e o professor (a), são elas: 

(1) O que as pessoas da imagem estão fazendo? Você já assistiu a uma apresentação? (2) Que 

sentimentos e sensações a imagem desperta em vocês? (3) Você consegue estabelecer algum 

tipo de relação entre essa imagem e o tema desta unidade? Qual?. A seguir, o texto apresenta 

a arte circense, que produz os espetáculos coletivamente, contextualizando ao longo do 

tempo. No final da seção, o texto propõe uma conversa entre os estudantes e o professor (a), 

com as seguintes perguntas: (1) O que você sente ao observá-las?; (2) Que artes circenses 

você reconhece nelas?. 

 A seção “Mais perto” apresenta a arte da Trupe Circus, a partir do espetáculo do grupo 

intitulado Um dia de circo na praia: uma aventura inusitada. O texto para o estudante 

contextualiza o espetáculo, utilizando imagens como exemplo. No item “Sobre o grupo”, o 

texto contextualiza a formação do grupo, cuja proposta é construir oportunidades de formação 

cultural e qualificação profissional da arte circense para jovens artistas e também fazer o 

público refletir sobre questões sociais e urbanas. No final do item, o texto apresenta uma 

proposta de reflexão a partir das seguintes perguntas: (1) Você gostou ou não do trabalho da 

Trupe Circus? Por quê?; (2) O que você acha do modo como o circo é encarado pelos 

diretores da Escola Pernambucana de Circo e da Trupe Circus?; (3) Em sua opinião, a 

iniciativa de usar o circo como ponte para a transformação social é interessante? Por quê?; (4) 

De que formas você acha que é possível promover a valorização da arte do circo?. 

 Em seguida, no item “Artes circenses” o texto apresenta diferentes estilos cênicos do 

circo como: Palhaçaria; Malabarismo; Acrobacia e Equilibrismo. Ao final da seção, no item 

“Pesquise”, o texto propõe uma pesquisa a partir da seguinte pergunta: Que tal fazer uma 

pesquisa sobre artistas circenses brasileiros? 

 A seção “Entrelaçando as artes” apresenta uma proposta de atividade sobre o que foi 

estudado nesta unidade, refletindo a partir da questão A arte pode transformar uma 

comunidade?. Para pensar o teatro, a música e o circo, a proposta é que os estudantes 

preparem uma apresentação de circo com uma narrativa que possa entreter o público, e fazê-lo 

refletir sobre alguma questão social. A atividade segue as seguintes etapas: (1) Montagem dos 

grupos e escolha do tema; (2) Definição dos números circenses; (3) Ensaios; (4) Cenário; (5) 

Figurino; (6) Apresentação; (7) Registro; (8) Troca de ideias. Finalizando a unidade, o item 
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“Fio da meada” retoma questões e reflexão sobre o que foi visto ao longo dos capítulos, e 

encaminha um registro em forma de portfólio.  

 

6.3 MUSICALIDADE NEGRA E CONTEÚDOS MUSICAIS 

 

A reflexão sobre “Musicalidade negra e conteúdos musicais” está pautada na definição 

de africanidades brasileiras sistematizada por Petronilha Silva. Segundo ela,  

 
Africanidades Brasileiras significa estudar um jeito de ver a vida, o mundo, o 

trabalho, de conviver e lutar por sua dignidade, próprio dos descendentes de 

africanos que, ao participar da construção da nação brasileira, vão deixando nos 

outros grupos étnicos com que convivem suas influências, e, ao mesmo tempo, 

recebem e incorporam as daqueles. (SILVA, 2003, p. 26). 

 

 Aqui a musicalidade e os conteúdos musicais estão para além do ensinamento de um 

ritmo, um toque de um instrumento, significa saber que esses ritmos ou toques são feitos por 

conteúdos musicais que estão no contexto da diáspora.  

No livro do 8º ano, o conteúdo de música está presente no Capítulo 4: Arte e 

afirmação. Além do foco de análise do conteúdo de música no referido capítulo, o tema 

Educação das relações étnico-raciais e o tema Diversidade Cultural também é um ponto de 

análise, pois eles aparecem como temas contemporâneos centrais para a organização das 

atividades propostas do livro na Unidade 1 e na Unidade 2. De acordo com a coleção Teláris,  

 

O processo de ensino e aprendizagem de música deve valorizar uma visão global e 

integradora do mundo e os processos de escuta, experimentação e criação. Nesse 

sentido, também deve dialogar com músicas e canções da estética contemporânea e 

das culturas não ocidentais.  (POUGY; VILELA, 2018, p. 29).  

 

Nesse livro, nas partes dedicadas à música foram contabilizadas 22 imagens de 

pessoas negras, sendo nove de mulheres e 13 de homens; e duas fotos com pessoas brancas. 

Neste capítulo não foram identificadas figuras de pessoas indígenas
8
. 

O capítulo 4 apresenta o grupo de percussão Olodum como uma referência de 

musicalidade afro-brasileira. Além dessa referência, a seção “Um pouco de história da arte” 

apresenta outros ritmos afro-brasileiros como: batuque, frevo, samba de roda, afoxé, coco de 

roda e samba. Na referência de samba, citam como exemplo o compositor Pixinguinha, 

considerado um dos maiores compositores brasileiros, e Tia Ciata, conhecida como as “Tias 

                                                 
8
 De acordo com o livro do 8º ano da coleção Teláris, o capítulo 1 que corresponde à linguagem artística dança, é 

dedicado para os indígenas Pataxó da aldeia Imbiruçu, em Carmésia, Minas Gerais. 
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Baianas”, mulheres negras que migraram da Bahia para o Rio de Janeiro e recebiam artistas 

em suas casas. 

Como o capítulo parte da história sobre o grupo Olodum, apresenta também outros 

artistas que tiveram alguma ligação com o grupo, é o caso do artista jamaicano Bob Marley 

para tratar da ligação rítmica com o reggae e com o samba-reggae, e o artista norte americano 

Michael Jackson, mencionando a gravação que este artista fez com o grupo na década de 

1990.  É interessante como o livro apresenta a relação de outros artistas com o grupo Olodum, 

pois são artistas que também representam as musicalidades dos seus contextos e estão 

relacionados à cultura afro, trazendo informações importantes para todos os estudantes, 

brancos e negros. Como argumenta Munanga, 

 
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa 

apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras 

ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação 

envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas 

afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a 

todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto 

de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se 

desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza 

econômica e social e da identidade nacional. (MUNANGA, 2005, p.16) 

 

    Em se tratando do livro do professor, no texto de apresentação para os professores, os 

autores sugerem trabalhar questões que valorizem a cultura de um grupo social, não somente 

as canções tradicionais, mas as linguagens contemporâneas também. Por meio da análise do 

samba-reggae, o aprofundamento no conteúdo de música segue por meio da abordagem 

etnomusical, que trabalha os conceitos de música e comportamentos em relação a ela, 

buscando respeitar e valorizar diversas formas e práticas culturais da música, sem hierarquia. 

O texto que é apresentado para os alunos traz a dimensão da valorização das raízes culturais 

das pessoas de uma comunidade, por meio de suas composições e performances, propondo 

uma reflexão sobre o preconceito e sobre a luta por igualdade social (Figura 31). 

Em relação ao pensamento de Kabengele Munanga (2005), sobre o resgate da 

memória coletiva e da história da comunidade negra, o livro traz a dimensão do que o Grupo 

Olodum representa para a comunidade do Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e 

relaciona com outras práticas musicais, em diferentes lugares do Brasil.  
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Figura 31 - Texto apresentado para o estudante com reflexão sobre preconceito e igualdade 

social 

 

Fonte: POUGY, Eliana; VILELA, André, 2018. 

 

Sobre o conteúdo da notação musical, no texto para o professor, o livro menciona que 

existem várias maneiras de registar os sons da música por escrito, e que isso foi e é um 

processo histórico, podendo ser relacionado com diferentes contextos, ou formas outras de 

notação musical. No entanto, a única referência de notação musical no capítulo 4 é a notação 

tradicional (Figura 28). Pensando no grupo Olodum, que traz uma prática musical que está 

diretamente relacionada com uma comunidade, e que essa prática parte de filosofia de origem 

africana, haveria outras possibilidades de grafia em relação à notação? E que não fosse 

limitada à notação tradicional? Mesmo dando o protagonismo para a cultura negra, parece que 

o uso da notação musical convencional tem a função de validar uma prática. De acordo com 

Lélia Gonzalez, o “[...] véu ideológico do branqueamento, é recalcado por classificações 

eurocêntricas do tipo ‘cultura popular’, ‘folclore nacional’ etc., que minimizam a importância 

da contribuição negra [...]” (GONZALEZ, 1988, p. 70). São práticas que ficam invisibilizadas 

na relação de um conhecimento que é legitimado. 

De acordo com a abordagem “Musicalidade negra e conteúdos musicais”, o tema 

sobre o grupo Olodum, na perspectiva das africanidades brasileiras, é importante para a 

formação cultural de todas as pessoas brasileiras, na construção de uma referência positiva.   
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7 A ERER E OS CONTEÚDOS MUSICAIS: O QUE OS LIVROS TRAZEM? 

 

As três coleções abordam conceitos como diversidade, racismo, identidade e 

afrodescendência, relacionando-os com a música afro-brasileira, como também à história e 

cultura africana e afro-brasileira na escola.  

A análise dos conteúdos de música relacionados à história e à cultura africana e afro-

brasileira na escola em cada um dos livros destacou uma abordagem diferente da temática. No 

livro da Coleção Mosaico, a característica mais marcante foi a presença de pessoas negras na 

música; no livro da Coleção Toda Parte, foi o tratamento dado às vozes negras e saberes 

musicais; no livro da Coleção Teláris, foi a musicalidade negra e os conteúdos musicais. 

Entretanto, cada um desses enfoques traz discussões pertinentes também para os outros livros, 

como busco argumentar a seguir.  

Sobre a abordagem da temática da ERER nos livros didáticos, entendemos que, ao 

trazer a presença das pessoas negras na música, as diferentes trajetórias dessas pessoas estão 

sendo consideradas, o que é  importante enquanto representatividade. Essa perspectiva está 

bem apresentada no livro da Coleção Mosaico, que também destaca-se por trazer à pauta da 

sala de aula debates sobre processos de construção social do racismo, a partir da discussão 

sobre as trajetórias de alguns artistas negros. Por exemplo, ao abordar a trajetória de artístas 

como a bailarina Ingrid Silva e o cantor e compositor Seu Jorge, apresenta histórias que, 

mesmo estando em posição de destaque e tão distintas, problematizam as dificuldades de ser 

artista negro no Brasil.  

O olhar para as vozes negras e saberes musicais, por outro lado, problematiza a forma 

como as narrativas afro-brasileiras são apresentadas, como observado no livro da Coleção Por 

Toda Parte. Ao mesmo tempo que músicas relacionadas às culturas afro-brasileiras são 

representadas no livro, o protagonismo por vezes é atribuído a pessoas brancas que tiveram 

um papel importante para aquela prática musical, como é o caso do grupo Meninos do 

Morumbi. Desse modo, torna-se muito importante associar tais práticas a reflexões com os 

estudantes sobre as tensões produzidas no contexto de uma sociedade racista. É central 

considerar também que o conteúdo não pode ser apresentado apenas como um auxílio para o 

conteúdo sobre a ERER: essas vozes têm identidade e saberes que foram construídos com 

muita luta, principalmente por meio dos movimentos sociais, de suma relevância na contrução 

de uma identidade negra. 

A discussão sobre a musicalidade negra e os conteúdos musicais diz respeito aos 

saberes musicais que são construídos em comunidade. Esses pontos são importantes para a 
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compreensão de que a musicalidade afro-brasileira deve estar presente no livro didático, na 

perspectiva de uma música que é construída com sabedoria e compõe a formação de 

estudantes negros e brancos. Tal perspectiva apresenta avanços, como no livro da Coleção 

Teláris, que traz aspectos que podemos identificar quando abordamos as africanidades 

brasileiras, pricipalmente pelo foco dado ao grupo de percussão Olodum, movimento 

importante para a identidade brasileira e a identificação com o Continente Africano. 

Entretanto, aponta-se também uma certa ambiguidade em relação aos valores atribuídos para 

tradições orais das culturas negras presentes nos grupos musicais apresentados e, por outro 

lado, a associação dessas práticas com tradições europeias de notação musical. 

A diversidade vista em perspectiva que focaliza a história e as culturas afro-brasileiras 

e indígenas, como política pública, sugere uma série de diretrizes que vêm mudando a 

narrativa nos livros didáticos. Analisando a trajetórias das políticas públicas e os estudos que 

se dedicam a pensar os aspectos da história e cultura afro-brasileira, consideramos que o livro 

didático de Artes, política recente no PNLD, apresenta significativos avanços. De acordo com 

os dados trazidos neste texto, cada coleção traz uma dimensão importante para a educação das 

relações étnico-raciais, e que contribui para a área de Educação Musical. Cada um dos eixos 

de análise, a saber: (1) a presença de pessoas negras na música; (2) vozes negras e saberes 

musicais; (3) a musicalidade negra e os conteúdos musicais; apresenta questões que sugerem 

um estudo crítico na relação professor (a) e estudante, sobre a ERER e as práticas musicais. 

Dialogando com os documentos legais, como as Leis 10.639/03 e 11.645/08 e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no percurso do trabalho, observou-se 

que cada livro apresenta uma característica potente na maneira como aborda a ERER no 

ensino de música. Por este motivo, decidimos não transversalizar essas abordagens na análise 

do material. No entanto, é possível identificar abordagens que correspondem aos três eixos, 

nas três coleções, ou seja, as características transitam entre os eixos. A coleção Mosaico Arte, 

ao trazer a valorização de trajetórias diferentes de artistas negros, fazendo relação com temas 

como racismo, desigualdades sociais, a profissão de artista, entre outros, contribui para a ideia 

de que a história e cultura negra é diversa e está presente em diferentes contextos. A coleção 

Por Toda Parte amplia a dimensão da música de percussão, relacionando o tambor em 

diferentes religiões, no Brasil, fazendo referências ao Candomblé e à Umbanda, e a percussão 

como prática importante no projeto social Meninos do Morumbi. A coleção Teláris Arte 

contribui para pensar uma prática musical que envolve a comunidade e está fundamentada nos 



127 

 

 

 

conhecimentos da filosofia africana, além de trazer questões como a valorização da 

diversidade e um olhar crítico sobre as desigualdades sociais.   

No que diz respeito às características de cada coleção, percebe-se que as três coleções 

trazem abordagens diferentes em relação à temática da ERER, e também na organização dos 

conteúdos, propondo atividades diversificadas em relação à disciplina de Música. No entanto, 

é preciso considerar que, mesmo apresentando um avanço na presença das pessoas e das 

musicalidades negras, percebemos que ainda há uma tendência de centralidade na cultura 

europeia, principalmente quanto às referências dos fundamentos da pedagogia da Educação 

Musical. Quanto a este aspecto, as três coleções apresentaram concepções pedagógico-

musicais a partir das contribuições dos educadores dos chamados métodos “ativos”, como 

Carl Orff (1895-1982), Edgar Willems (1890-1978), Zoltán Kodály (1882-1967), Émile 

Jaques-Dalcroze (1865-1950) e Maurice Martenot (1898-1980), todos brancos com formação 

musical centralizada na Europa. Isso acontece em diferentes medidas nas três coleções, por 

exemplo, as coleções Mosaico Arte e Teláris Arte apresentam atividades baseadas nas 

contribuições desses educadores. Já a coleção Por Toda A Parte, além das atividades seguindo 

essas referências, inclui também autores como Raymond Murray Schafer (1933-) e John 

Paynter (1931-2010) que, apesar de apresentarem abordagens mais contemporâneas, também 

representam valores da música erudita.    

No campo dos estudos das relações raciais, é preciso pautar os estudos críticos da 

branquitude, inclusive no campo da educação musical. De acordo com Lia Vainer Schucman 

(2012), o conceito de branquitude se define na forma de viver no mundo como universal, é 

uma ideologia que surge no início do século XIX com o racismo científico, nisso traz também 

a ideia de superioridade estética. A branquitude é um lugar de poder, portanto, só tem 

sentindo dentro das sociedades estruturadas pelo racismo e em lugares que foram colonizados 

(SCHUCMAN, 2012).  

É importante considerar que as coleções analisadas apresentam avanços sobre a 

temática da ERER, quando se trata das políticas públicas para a superação do racismo. No 

entanto, não podemos perder de vista que o branco também deve ser colocado em questão. As 

considerações trazidas até aqui, fazem refletir sobre a presença das musicalidades, das pessoas 

negras no livro didático, mas as concepções pedagógicas musicais centradas na Europa ainda 

ocupam um lugar de poder, tanto em relação à pedagogia da música quanto da própria 

formação musical nos Cursos de Música, como apontado por Queiroz (2018), Batista (2018) e 

Carvalho (2010; 2016). 
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Mesmo observando avanços em relação ao que foi apresentado na análise dos livros, é 

possível identificar que a narrativa do colonialismo ainda é bastante presente, principalmente 

pelas concepções pedagógicas de música, como sendo um parâmetro para validar as práticas 

musicais. Por outro lado, algumas práticas musicais afro-brasileiras são apresentadas no 

âmbito da representatividade, da identidade negra e das africanidades. No entanto, a área de 

Educação Musical tem ainda um importante caminho para percorrer em relação à temática da 

ERER para uma educação musical antirracista, incorporando pesquisas que buscam 

descentralizar a Europa dando voz a saberes outros.  

De acordo com o levantamento bibliográfico feito na área de Educação Musical, em 

relação ao que se tem produzido sobre a temática da ERER, podemos considerar que o debate 

em torno da diversidade, nos periódicos da área, dialoga com o período em que o conceito de 

diversidade é incorporado às políticas públicas no combate às desigualdades raciais. 

Entendemos que pensar a diversidade na educação musical é algo importante e positivo. No 

entanto, é insuficiente tendo em vista o objetivo de superar as desigualdades provocadas pelo 

racismo, o que exige questionamentos que vão além da inclusão de repertório afro-brasileiro 

nas aulas de música, o que envolve repensar a música enquanto campo de conhecimento e 

formação. Considerando as discussões ao longo do trabalho, percebe-se que ainda é preciso 

avançar no debate para uma educação musical antirracista. 

Em relação à temática da ERER no livro didático, as políticas do PNLD também têm 

um papel importante para que se pense numa educação em perspectiva antirracista. Na 

trajetória da pesquisa, percebeu-se que os aspectos apresentados nas coleções analisadas, 

sobre a temática da ERER no ensino de música, avançaram alguns passos em relação à área 

de educação musical. Para construirmos uma educação musical antirracista, precisamos 

questionar: como o racismo atua neste campo? É importante, enquanto política pública, 

contarmos com as diretrizes e com os estudos sobre a ERER, para pensar o ensino de música 

nos materiais didáticos, mas é urgente questionar como os saberes musicais estão sendo 

estruturados na educação musical enquanto área de conhecimento. Esses saberes dão conta da 

diversidade de identidades brasileiras visando uma educação musical antirracista?  
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CONCLUSÃO 

 

“Eu vim ao mundo pra levantar poeira, poeira, poeira!” 

(Elô Gonzaga/ Celinho da Copa Lord) 

 

Durante todo o processo da escrita deste trabalho, foi importante compreender como a 

área de Educação Musical tem abordado a Educação das Relações Étnico-Raciais, 

inicialmente na perspectiva da diversidade, considerando que a incorporação da temática da 

ERER, nas pesquisas na área de música, é algo mais recente. Foi importante compreender 

também como a temática da ERER está sendo apresentada, em relação ao conteúdo de música 

no livro didático, no que se refere aos avanços e aos caminhos que ainda precisamos percorrer 

na superação do racismo.  De todas as indagações e problemáticas evidenciadas, é 

fundamental pensar na necessidade de continuar o debate em torno da Educação Musical que 

questione as concepções pedagógicas musicais centradas na Europa, pesquisas que abordem 

saberes outros para pensar os processos de aprendizagens musicais.    

Ao analisar os materiais com o objetivo de compreender como a música e a cultura 

afro-brasileira estão presentes em livros didáticos de Artes do PNLD, podemos destacar a 

importância de ter documentos que orientam as diretrizes para a ERER, visando à superação 

do racismo nos materiais didáticos e a prática em sala de aula. Nesse sentido, este trabalho 

pode auxiliar nas políticas públicas em relação ao livro didático de Artes e a ERER, como 

também nos cursos de licenciatura e na formação de professores, pois as análises se baseiam 

nas diretrizes para ERER, indicando abordagens que correspondem a uma interpretação 

necessária para avançarmos no caminho da educação musical antirracista.   

Sobre tudo que podemos afirmar, a educação musical antirracista considera a 

valorização da forma de ser e de pensar das culturas afro-brasileiras. Citando um exemplo 

específico, é imprescindível que, ao abordar os tambores, que são instrumentos fundamentais 

para as religiões de matriz africana, o conteúdo apresente informações que estão para além de 

um toque, é necessário contemplar a relação do tambor com a identidade, a filosofia, os 

saberes que tem origem em África, sem isso o conteúdo é trabalhado em sua incompletude. 

No que diz respeito à temática da ERER, esse estudo contribui para pensar a 

importância da presença de diferentes musicalidades num material didático que se estabelece 

enquanto política pública para a educação básica brasileira, na perspectiva de uma educação 

musical antirracista. Mesmo assim, precisamos avançar nos estudos sobre a temática da 



130 

 

 

 

ERER, principalmente em relação às concepções pedagógicas de música e da formação 

musical no ensino superior.  

Além de refletir sobre o material didático, esta pesquisa, em alguma medida, contribui 

também para a formação de professores de música, apontando a necessidade de serem 

desenvolvidos e incorporados saberes outros na sua prática pedagógica. Principalmente pelo 

fato de que as instituições universitárias brasileiras, ainda se pautam, essencialmente, em 

modelos de seleção e transmissão de conteúdos musicais importados das tradições europeias 

ocidentais modernas (CARVALHO, 2016, p. 201).  

Por fim, as reflexões trazidas até aqui dizem respeito à luta contra a hierarquização dos 

saberes e o direito de ter os referenciais afro-brasileiros e africanos trabalhados com 

dignidade, valorizando a sua produção do conhecimento e aspectos importantes para a 

construção da nação brasileira. 
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