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Comunicação 

Resumo: Este texto traz uma análise de três PPCs de cursos técnicos integrados ao ensino 
médio. É parte integrante de um estudo mais amplo, uma pesquisa de mestrado que teve 
como objetivo compreender as concepções e práticas curriculares de três professores de 
música que atuam no ensino médio integrado de um Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia. A pesquisa foi amparada por conceitos das teorias curriculares e da sociologia 
e os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas e observação não 
participante de aulas, além da coleta de documentos institucionais, dentre os quais os PPCs 
dos cursos técnicos aqui analisados. A partir da análise destes PPCs, verificamos que a 
proposta curricular oficial para a disciplina Arte do Instituto Federal pesquisado mostra-se 
pouco clara, apresentando uma tendência à polivalência do professor e produzindo pouco 
ou nenhum impacto sobre as práticas curriculares cotidianas dos professores de música. 

Palavras-chave: Currículo. Música. Ensino Médio Integrado. 

Contextualizando 

A pesquisa que deu origem a este texto teve o objetivo de compreender as 

concepções e práticas curriculares de três professores de música do ensino médio integrado, 

que serão referidos pelos nomes Professor X, Professor Y e Professor Z. Essa pesquisa foi 

desenvolvida como um estudo multicaso cujos sujeitos pesquisados eram professores de um 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da região Nordeste, doravante referido 

como IF#1. O relato final da pesquisa constituiu nossa dissertação de mestrado (RIBEIRO, 

2017). 

A base teórica que amparou a pesquisa foi composta por conceitos das teorias do 

currículo e da sociologia. Das teorias curriculares, optamos por trabalhar com as concepções 

que tomam o currículo como uma construção cotidiana, feita pelos professores, ainda que 

sujeita a determinantes externos, tais como a legislação, o currículo proposto e a tradição 
                                                      

1 Por questões éticas, não identificaremos nem o IF pesquisado nem os sujeitos da pesquisa. 



   

 

 

XIV Encontro Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical 
Educação Musical em tempos de crise: percepções, impactos e enfrentamentos 

Salvador/BA - 19 a 21 de setembro de 2018 

escolar (ALVES, 2011; OLIVEIRA, 2007; CERTEAU, 2014). Das teorias sociológicas, tomamos o 

conceito de habitus, de Bourdieu, como uma ferramenta para pensar2 sobre as concepções e 

práticas curriculares dos professores, entendendo que as escolhas pessoais podem estar 

ligadas a disposições interiorizadas ao longo do processo de socialização dos indivíduos 

(BOURDIEU, 2009; PEREIRA, 2014). 

Os dados da pesquisa foram coletados através de entrevistas semiestruturadas e 

observação não participante de aulas. Cada professor sujeito da investigação foi 

entrevistado três vezes. Além disso, realizamos dez observações em uma turma de cada 

professor, registrando-as em um diário de campo. No decorrer da pesquisa, sentimos a 

necessidade de compreender a relação entre as concepções e práticas curriculares dos 

professores investigados e o currículo de música proposto pelo IF#. Para tanto, coletamos e 

analisamos os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio cujas aulas foram observadas, visto que esses documentos representam o currículo 

oficial da instituição. 

Assim, o texto que segue é um extrato – revisado e contextualizado – de nossa 

dissertação de mestrado no qual analisamos os PPCs de três cursos técnicos integrados ao 

ensino médio do IF#, ressaltando a maneira como a música marca sua presença nesses 

currículos e as concepções que embasam essa presença, nem sempre explícitas no 

documento curricular. 

Análise dos PPCs de três cursos técnicos integrados do IF# 

Considerações gerais 

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio cujas turmas de Arte foram 

observadas durante nossa investigação foram os seguintes: Técnico em Química, Técnico em 

Agropecuária e Técnico em Eletroeletrônica. Estes cursos são ofertados em diferentes campi 

do IF#, localizados em diferentes cidades do estado onde o IF# se encontra. 

De acordo com nossa análise, os projetos pedagógicos (PPCs) desses cursos 

possivelmente foram construídos segundo algum modelo próprio da instituição, visto que os 

documentos se assemelham bastante na estruturação dos conteúdos, embora tenhamos 

                                                      
2 “Thinking tool”, nas palavras de Burnard (2012, p. 271). 
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percebido diferenças no estilo dos textos. Dois deles (Agropecuária e Eletroeletrônica) 

mostram uma construção bastante fundamentada, tanto em relação aos aspectos legais 

quanto em relação à realidade local em que os cursos estão inseridos, enquanto o terceiro 

(Química) traz informações menos articuladas do que os outros dois. De forma geral, os PPCs 

abordam os seguintes tópicos:  

a) informações sobre o IF# e sobre o campus local onde o curso é ofertado; 

b) justificativa para a implantação do curso; 

c) objetivos do curso; 

d) perfil profissional do egresso; 

e) requisitos de acesso; 

f) organização curricular; 

g) processo avaliativo; 

h) infraestrutura; 

i) ementário das disciplinas. 

Surpreendentemente, nos três PPCs analisados é notório o pouco espaço dedicado 

à integração do ensino técnico profissionalizante com o ensino médio, ou seja, muito se diz 

sobre a parte técnica, pouco sobre o ensino médio e menos ainda sobre as maneiras de 

integrar essas formações. No mais bem escrito dos textos, segundo nossa análise (o PPC do 

Curso Técnico em Agropecuária), há uma tentativa de suprir essa lacuna. Existe nele uma 

seção sobre o ensino médio integrado à educação profissional, mas o texto apenas repete 

um trecho da lei que criou os IFs – Lei Nº 11.892 (BRASIL, 2008) – e menciona que o IF# está 

comprometido com a busca da formação integrada, que é considerada uma importante 

conquista da educação profissional técnica de nível médio. 

O ensino médio aparece de forma explícita no texto dos PPCs apenas na seção que 

trata do perfil do egresso. Ali existe uma subseção na qual os documentos abordam as 

“competências básicas da formação geral”, ou “competências gerais da parte comum”3, 

numa alusão aos resultados esperados da formação a ser adquirida nas disciplinas típicas do 

ensino médio. Além disso, a seção que trata da organização curricular restringe-se a mostrar 

                                                      
3 Estas listas de competências denunciam uma clara vinculação desses documentos com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) de 1998, apesar de nenhum deles ter sido produzido 
antes de 2012, data da aprovação das novas DCNEM (BRASIL, 2012). 
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que o currículo do curso cumpre as normas legais, apresentando uma formação geral, uma 

formação específica e uma parte diversificada. Fala-se em “interdisciplinaridade”, em 

“articulação harmoniosa”, em “contextualização”, mas em nenhum momento fica claro 

como estas formações serão, de fato, integradas. O resultado final aponta mais na direção 

de uma superposição do que de uma integração das formações. 

Se nestes documentos a formação geral dada no ensino médio é pouco abordada, o 

que podemos esperar da formação em Arte? De fato, no corpo dos PPCs a formação em Arte 

está completamente ausente, salvo uma menção rápida que aparece no PPC do Curso 

Técnico em Química e outra no PPC do Curso Técnico em Eletroeletrônica, mostradas abaixo, 

respectivamente: 

Entender as linguagens como meio para a transmissão dos valores e riqueza 
formativa da humanidade e como definidora das identidades das pessoas e 
das sociedades, de modo a contemplar as possibilidades de expressão 
artística, lúdicas, motoras e de conhecimento do mundo. (IF#, 2014, p. 9, 
grifos nossos) 
 
A formação almeja um profissional habilitado com bases científicas, 
tecnológicas e humanísticas para o exercício da profissão, numa perspectiva 
crítica, pró-ativa, ética e global, considerando o mundo do trabalho, a 
contextualização social, política e econômica, além do desenvolvimento 
sustentável, agregando valores artístico-culturais. (IF#, 2012, p. 17, grifos 
nossos) 

Nos PPCs analisados, informações específicas e detalhadas sobre Arte só são 

encontradas no ementário das disciplinas do curso. Por isso, passaremos agora a discutir as 

ementas da disciplina Arte presentes nos PPCs dos cursos relacionados à nossa investigação. 

A ementa da disciplina Arte do Curso Técnico em Química 

No Curso Técnico em Química, a disciplina Arte é oferecida em dois semestres 

consecutivos, no segundo ano do ensino médio integrado: Arte I e Arte II, cada uma com 

duas horas-aula por semana. As ementas dessas disciplinas trazem o seguinte texto: 

[Arte 1] 
Percepção artística através da utilização do Hemisfério Direito do Cérebro. 
Elementos constitutivos da Linguagem Visual e Musical. As dimensões 
estéticas, históricas e socioculturais da Produção Artística Brasileira e [do 
estado onde o IF# está localizado], seus significados e relevância para o ser 
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cidadão. Arte contemporânea e ECOARTE. Elementos básicos do canto 
coral. (IF#, 2014, p. 69) 
 
[Arte 2] 
Elementos constitutivos da perspectiva artística, da composição visual e 
simbologia musical. Aspectos formativos da Arte Brasileira, da pré-história à 
Arte Contemporânea. Produção artística e cultural [do estado onde o IF# 
está localizado]. (IF#, 2014, p. 79) 

A princípio, essas ementas parecem requerer a presença de um professor 

polivalente na área de artes, um que domine, pelo menos, as linguagens da música e das 

artes visuais, já que a dança e o teatro estão ausentes do texto das ementas. No entanto, 

acreditamos que essa mistura de linguagens artísticas no texto curricular ocorre por causa 

da presença de professores de música e de artes visuais nesse campus específico do IF#. 

Dessa forma, tenta-se garantir os conteúdos das duas linguagens artísticas no currículo 

proposto, mas, na prática, cada professor trata somente dos conteúdos ligados à sua 

formação, conforme as observações realizadas em uma turma de um professor de música 

desse campus. 

Especificamente sobre os conteúdos musicais, faremos duas observações. A 

primeira diz respeito à natureza desses conteúdos. “Percepção”, “elementos”, “perspectiva”, 

“simbologia”, “significados”, “aspectos formativos”, “produção” – esses são os termos 

usados para descrever o que vai ser tratado nas disciplinas de Arte. Com exceção de 

“percepção” e “produção”, todos os termos apontam para uma vivência dos conteúdos no 

sentido de “falar sobre” arte, não tanto no sentido de envolver-se no “fazer” artístico, uma 

postura criticada por muitos educadores musicais4 (cf. PAYNTER, 1983, p. 27). 

A segunda observação diz respeito ao impacto desses conteúdos na prática 

curricular dos professores de música. De acordo com as observações realizadas, 

constatamos que o currículo construído pelo Professor X – um dos professores de música 

desse campus – tem pouca relação com a ementa da disciplina. Aliás, o próprio Professor X 

referiu-se à ementa de Arte como “impraticável”, por causa do seu caráter polivalente, e 

mencionou que estava trabalhando no sentido de modificá-la (PROFESSOR X, entrevista em 

                                                      
4 Swanwick (2003) defende que a música deve ser ensinada “musicalmente”, numa clara referência à ideia de 

que, na educação musical, a experiência com a matéria sonora que constitui as músicas não deveria ser 
substituída pela experiência discursiva que trata dos conhecimentos “sobre” essas músicas. 
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18/08/2016). Por isso, construiu seu currículo com conteúdos escolhidos por ele, sem 

relação direta com a ementa, e com o objetivo de “formar público”. 

A ementa da disciplina Arte do Curso Técnico em Agropecuária 

As disciplinas Arte I e Arte II do Curso Técnico em Agropecuária aparecem no 

primeiro ano do ensino médio integrado, mas com cargas horárias diferentes. Arte I conta 

com duas horas-aula por semana, enquanto Arte II é ministrada em apenas uma hora-aula 

por semana5. O ementário do PPC do curso apresenta objetivos para as disciplinas, antes da 

ementa propriamente dita. No caso de Arte II, o texto curricular (tanto os objetivos quanto a 

ementa) é uma cópia literal do texto de Arte I: 

[Arte I = Arte II] 
OBJETIVOS 
- Abordar os principais aspectos teóricos e práticos do ensino das artes. 
- Compreender a universalidade da criatividade através da arte, tendo em 
vista o desenvolvimento de uma postura estética capaz de contribuir 
positivamente para o processo educativo e para uma maior humanização 
de tal processo. 
- Desenvolver e enriquecer suas qualidades pessoais e profissionais através 
várias experiências criadoras em arte. 
- Buscar, através da Arte, os meios necessários para o indivíduo expressar-
se, construir sua sensibilidade, ampliar a percepção nas relações que 
estabelece com o meio. 
- Aproximar o estudante de várias culturas e desenvolver as práticas na área 
das artes como experiência de aprendizagem, da força comunicativa dos 
objetos da cultura. 
- Valorizar a identidade individual dos estudantes, o modo de pensar, de 
comunicar-se, de relacionar-se, reconhecendo objetivos e formas da cultura 
regional, e afro brasileira. 
- Desenvolver a capacidade de criação, comunicação, motivação. 
EMENTA 
- Vivência da arte para um maior crescimento pessoal e cultural, levando o 
educando a ter uma postura crítica na qual possa agir e interagir na 
sociedade. 
- O que é Arte. O que é e por que Arte-Educação. Linguagem e arte. 
- Fundamentos da Arte-Educação. A arte-educação entre nós. A arte como 
instrumento favorecedor da aprendizagem. Arte e Criatividade. A 
necessidade da arte (a origem e a função da arte). As múltiplas linguagens 
artísticas, música, imagem, poesia, arte visual, teatro, folclore e cultura 

                                                      
5 Uma discussão sobre os impactos dessa carga horária diferenciada na prática curricular do Professor Y é feita 

no Capítulo 5 da dissertação da qual esse texto foi extraído (RIBEIRO, 2017). 
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popular e suas relações com a produção do conhecimento. Vivências 
através da arte. (IF#, 2013, p. 43) 

Em relação aos objetivos, observamos que eles oferecem uma ampla variedade de 

possibilidades para a arte no ensino médio integrado, como o desenvolvimento de 

qualidades pessoais e profissionais, a aproximação com várias culturas e práticas e o 

desenvolvimento da capacidade de criação. Notamos também que há referências tanto a 

práticas reflexivas sobre a arte quanto a práticas relacionadas ao fazer artístico 

propriamente dito. Entretanto, consideramos que os dois primeiros objetivos parecem 

inadequados para um curso técnico integrado ao ensino médio. Da forma como estão 

escritos, seriam mais apropriados, segundo nossa análise, a um curso voltado para a 

formação de professores de Arte. 

A ementa, por sua vez, apresenta uma preocupação com a “vivência da arte”, o que 

consideramos positivo, mas existe certa ênfase no termo “arte-educação”, o que 

aparentemente remete o conteúdo desta ementa a práticas pedagógicas que foram 

dominantes entre as décadas de 1970 e 1990. De acordo com Penna (1999, p. 60), a difusão 

das propostas da arte-educação está ligada à entrada da Educação Artística nas escolas, 

através da Lei Nº 5.692/1971 (BRASIL, 1971). Esta autora destaca ainda que, apesar dessas 

propostas representarem uma oposição ao academicismo reprodutivista e tecnicista dos 

Conservatórios e Escolas de Belas Artes, elas acabaram por propiciar o “esvaziamento dos 

conteúdos próprios das linguagens artísticas”, devido à sua ênfase no não-diretivismo e na 

espontaneidade criativa do aluno. 

Na medida em que as propostas da arte-educação estão articuladas historicamente 

à implantação da Educação Artística no currículo escolar, podemos compreender porque 

uma referência a uma possível atuação polivalente do professor de Arte é encontrada nessa 

ementa, quando são mencionadas as “múltiplas linguagens artísticas” que devem ser 

trabalhadas pelo professor. Além disso, considerando que nesse campus específico do IF# só 

há um professor de Arte, o Professor Y, com formação em música, justifica-se a suposição de 

que a ementa apresenta uma tendência à polivalência do professor. Note-se ainda que 

existe discrepância entre os termos usados para discriminar as linguagens artísticas na 

ementa (música, imagem, poesia, arte visual, teatro, folclore e cultura popular) e os que são 

usados na LDB (música, dança, teatro e artes visuais). 



   

 

 

XIV Encontro Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical 
Educação Musical em tempos de crise: percepções, impactos e enfrentamentos 

Salvador/BA - 19 a 21 de setembro de 2018 

No caso do currículo praticado pelo Professor Y, é possível afirmar que existem 

algumas aproximações com o currículo proposto na ementa, conforme as observações 

realizadas, mas somente os conteúdos de música são trabalhados por ele na disciplina Arte. 

A ementa da disciplina Arte do Curso Técnico em Eletroeletrônica 

Diferentemente dos outros cursos, o Curso Técnico em Eletroeletrônica tem 

periodicidade anual, ao invés de semestral. Assim, existe apenas uma disciplina Arte no 

curso, ofertada no primeiro ano do ensino médio integrado, com carga horária de duas 

horas-aula por semana. Apesar de o PPC apresentar o ementário das disciplinas, o termo 

“ementa” não aparece na descrição dos componentes curriculares. Os termos que aparecem 

são “competências” e “conteúdo programático”: 

[Arte] 
Competências: 
Ao término deste componente curricular o estudante será capaz de: 
1. Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas nas linguagens da 
arte; 
2. Apreciar e analisar a estética dos produtos de arte, em suas várias 
linguagens identificando suas transformações e relação com a tecnologia; 
3. Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com 
seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como 
manifestações sócio-culturais e históricas; 
4. Analisar, refletir e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas 
múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve 
conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica; 
5. Desenvolver a linguagem musical compreendendo sua simbologia através 
da leitura musical. 
Conteúdo Programático: 
1. Introdução à Arte 
2. Estética e Historia da arte 
3. Arte, cultura e sociedade 
4. Elementos Musicais: 

4.1 Elementos formais 
4.2 Percepção auditiva 
4.3 Elementos de duração 
4.4 Improviso 
4.5 Noções de pulso 

5. Notação Musical: 
5.1 Simbologia 
5.2 Valores 
5.3 Compasso 
5.4 Divisão Proporcional 
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5.5 Acentuação 
5.6 Alterações (IF#, 2012, p. 69) 

O problema nesta ementa, segundo nossa percepção, é a incoerência entre as 

competências desejadas e os conteúdos apresentados. Das cinco competências elencadas, 

as quatro primeiras tratam da arte, de uma forma geral, e somente a última trata da música. 

Os conteúdos, por sua vez, apresentam três tópicos gerais sobre arte, sem muita 

especificação, seguidos por dois tópicos sobre música muito bem detalhados. Talvez isso 

seja um indício de que a ementa tenha sofrido um acréscimo “musical”, tanto nas 

competências quanto nos conteúdos, para atender à formação do único professor de Arte 

do campus, que possui formação em música. 

Olhando mais de perto apenas para a competência musical e os conteúdos de 

música apresentados, notamos que existe uma sincronia entre eles, pois a competência fala 

sobre o desenvolvimento da linguagem musical através da “simbologia” e da “leitura 

musical”, ao passo que os conteúdos tratam de elementos ligados à notação musical, em sua 

maioria. A questão que se coloca, nesse caso, é a pertinência ou a adequação dessa 

competência e desses conteúdos para o ensino médio integrado, uma vez que estes 

elementos estão muito ligados à tradição conservatorial, na qual encontram seu habitat 

natural e possuem uma função importante. Mas no currículo da educação básica, que 

função teriam, afinal? Além disso, não existiriam outras competências e conteúdos musicais 

importantes ou relevantes para essa etapa da escolarização? 

Em relação ao currículo praticado pelo professor de Arte desse campus, o Professor 

Z, assim como os outros dois professores observados, ele também aborda exclusivamente 

conteúdos de música, o que é coerente com sua formação. Percebemos também que os 

conteúdos musicais presentes na ementa são importantes para o Professor Z, mas não são 

os únicos tratados no cotidiano da sala de aula, de acordo com os dados coletados nas 

observações. Nesse sentido, acreditamos que, assim como acontece com os outros 

professores, a construção curricular do Professor Z parece não estar fortemente ligada ao 

currículo proposto pelo IF#, ou seja, o currículo apresentado na ementa de Arte não se 

constitui no único balizador do currículo em ação no cotidiano do Professor Z, pois embora 

haja pontos comuns, há também vários desvios em relação ao documento oficial. 
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Concluindo 

Resumindo essa análise dos PPCs, percebemos neles uma tendência à polivalência 

do professor de Arte, embora os professores de música se recusem a tratar das outras 

linguagens artísticas em suas aulas. Percebemos também que o currículo proposto não 

impacta de maneira significativa o currículo em ação dos professores de música, uma vez 

que estes pautam sua construção curricular por vias independentes das ementas de suas 

disciplinas. Por último, notamos que cada ementa parece ter sido “mexida” para acomodar 

as necessidades das linguagens artísticas ligadas à formação dos professores presentes em 

cada campus, mas o resultado final apresenta-se como uma colcha de retalhos sem 

coerência entre os conteúdos e sem clareza quanto à função da arte no ensino médio 

integrado. 

Ou seja, a proposta curricular do IF# para a Arte no ensino médio integrado não é 

clara e, em alguns pontos, também não é coerente. Seria interessante investigar se esse não 

é o motivo, afinal, que leva os professores de música a ignorarem esse currículo e 

construírem suas próprias propostas curriculares, independentemente do currículo oficial. 

Mas isso é um tema para outra pesquisa. 
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