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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo caracterizar o estruturalismo, outrossim, relacioná-lo aos seguintes autores e 

às suas fundamentações intelectuais: Lévi- Strauss, Saussure e Barthes. Ainda, apresentar as propostas teórico-

metodológicas da Antropologia lévi straussiana, da Semiologia saussureana e barthesiana. Contudo, realizar o 

entrecruzamento do supracitado e buscar as conclusões que o estudo possibilita. 

Palavras chave: Estruturalismo. Lévi-Strauss. Antropologia. Saussure. Barthes. Semiologia. 

 

ABSTRACT 

This article aims to characterize structuralism, in addition, to relating it to the following authors and their 

intellectual foundations: Lévi- Strauss, Saussure and Barthes. Also, to present the theoretical-methodological 

proposals of levistrussian Anthropology, saussurean and barthesian Semiology. However, carry out the intersection 

of the aforementioned and seek the conclusions that the study allows. 

Keywords: Structuralism. Lévi-Strauss. Anthropology. Saussure. Barthes. Semiology. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo caracterizar o estruturalismo, outrossim, relacioná-

lo aos seguintes autores e às suas fundamentações intelectuais: Lévi- Strauss, Saussure e 

Barthes. Ainda, apresentar as propostas teórico-metodológicas da Antropologia lévi straussiana, 

da Semiologia saussureana e barthesiana. Contudo, realizar o entrecruzamento do supracitado 

e buscar as conclusões que o estudo possibilita.  

O estruturalismo originou-se dos estudos de Saussure. Posteriormente, ocorreram 

desdobramentos de sua Semiologia, Barthes por exemplo foi um continuador de Saussure. 

Sendo que, com suas singularidades. “O pai teórico e metodológico de Barthes foi Saussure”. 

(RAMOS, 2008, p. 161). Fala-se da influência de Saussure sobre Barthes. Pois, o francês partiu 

de bases saussurianas, para depois se reencontrar com outras tendências dentro do campo das 

ciências humanas e sociais. Como veremos, no decorrer do artigo. Corroborando o exposto 

acima temos o seguinte: 

A semiologia começou a ganhar notoriedade na França a partir da década de 50 do 

século XX. Trazia na época, uma influência notória: estava impregnada pelos signos 

do pensamento de Saussure, na perspectiva de uma abordagem estruturalista, de teor 

funcionalista. (RAMOS, 2008, p. 160). 

 

O início da Semiologia e a sua aparição inicial, importante, através dos pressupostos 

saussurianos e estruturalistas. O pai da Semiologia Francesa foi Ferdinand Saussure, com a sua 

obra máxima que foi compilada nos cursos sobre Lingüística Geral, gravados e transcritos 

(degravados) pelos seus alunos. Podemos considerar a “Bíblia” saussureana que foi a 

fundamentação inicial ao estruturalismo e aos estudos semiológicos.  
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Os pressupostos do estruturalismo tiveram influências em diversas áreas de 

conhecimento. As estruturas são importantes para estudos e análises de vários eventos dentro 

de uma complexidade maior, dentre estes a Antropologia de Lévi-Strauss e a Semiologia de 

Barthes. Temos como exemplo: Mito e Significado, onde no capítulo II o Antropólogo francês 

diferencia o “primitivo” do “científico”. Mas, não escalona hierarquicamente, relativiza-os, 

portanto. Barthes, seguidor de Saussure em Mitologias, trata de vários setores, onde surgem 

muitos mitos contemporâneos, por diversos veículos que são tidos como reais, enquanto 

construção ideológica. No decorrer do presente estudo relacionam-se os mitos antigos com os 

contemporâneos, a partir de óticas antropológicas e sociológicas.  

Na citação abaixo, tem-se: 

 

Entre 1953 e 1957, datas das respectivas saídas de O grau zero da escritura e 

Mitologias, o ‘mito’ instala-se no discurso barthesiano. Isso precede a publicação das 

Mitológicas de Lévi-Strauss, uma das mais notáveis é a mais vasta obra do pensador 

sênior da escola dita estruturalista, o que o primeiro Barthes a sua maneira pertence. 

De fato, quando, em 1964, vem a lume o volume princeps desta série colossal O cru 

e o Cozido com sua análise cerrada de uma profusão de lendas ameríndias, em que se 

explora a universalidade transcultural, dos mitos, as Mitologias já enveredaram pelas 

legendas do capitalismo tardio, numa aproximação igualmente etnográfica dos 

discursos midiáticos. (MOTTA l, 2015, p. 2). 

 

Existe a comparação entre as Mitologias de Barthes e as Mitológicas de L. Strauss, 

respectivamente, sistemas de construção, ideologias, comunicação e mídia, ainda as tradições 

antigas ameríndias. Barthes aborda o mito numa perspectiva moderna, enquanto Lévi- Strauss 

trabalha com os nativos antropologicamente.  

O ESTRUTURALISMO E OS SEUS DESDOBRAMENTOS 

É de suma importância a relação existente entre: signo, significante, significado, 

estruturas e mito. Aspectos que foram abordados pelos autores em análise. Na Lingüística 

saussureana, o precursor da Semiologia na França, onde signo é composto por imagem acústica 

e o conceito como referido anteriormente na introdução deste artigo, por outro lado, a língua 

(langue) é em lato sensu, a fala (parole) é individual. “O significado e o significante estão na 

terminologia saussuriana, os componentes do signo”. (BARTHES, 2007, p. 39). Esta é a 

composição clássica de Signo para Saussure.  

O autor que vem a seguir, reporta que Lévi-Strauss foi o primeiro a fazer a 

sistematização teórica entre Estrutura e Linguística. Enquanto, em outra passagem, citamos a 

fundamentação inicial de Saussure, aqui refere-se à sistematização, inaugurada por Lévi-

Strauss. Vejamos: “Coube a Lévi-Strauss, no entanto, o mérito de ter sido o primeiro a teorizar 

de forma sistemática a noção de estrutura apoiada na noção de constructo linguístico do qual 

derivam os modelos. (MOTTA a, 2012, p. 260). A partir daí se expande através de Lévi Strauss 

a Antropologia estruturalista, os mitos, as relações de parentesco, etc. Dito de outro modo, o 

que está oculto e tem uma lógica estrutural de funcionamento, por exemplo, as Mitológicas. 

Barthes com a Semiologia analisando os “mitos hoje”, Mitologias, relacionando-as com 

a ideologia como “falsa consciência” de Marx, numa proposta burguesa de alienar as pessoas 

(MOTTA, 2015). Ele, de tal maneira, elenca uma série de atividades que realizavam a 

construção das mitologias. É possível realizar uma aproximação de Mito entre Mitológicas e 
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Mitologias de ambos autores supracitados? Haveria uma contraposição em relação a uma 

ideologia dominante através dos mitos não-burgueses? 

Seguindo: 

A obra Mitologias é angulada pela crítica ideológica. O seu intertexto abriga as 

presenças de Hjelmslev, pela conotação, de Durkheim, pelo Mito, estratificado como 

representação coletiva, e de Marx pela ideologia, em seu sentido Napoleônico, como 

distorção. (RAMOS, 2001, p. 124). 

 

Aqui o autor acima, cita a obra Mitologias de Roland Barthes, expondo justamente a 

proposta do semiólogo francês, assim sendo, expondo algumas distorções no interior da 

sociedade. “Também é a primeira vez que Barthes se utiliza da proposta saussuriana da 

Semiologia, o que faz com que ele seja o precursor, portanto, do estudo moderno do mito”. 

(BARBOSA, 2019, p. 3). A citação apresenta as várias influências que teve Roland Barthes. O 

trecho que vem na sequência diz que embora Mitologias tratasse da ideologia dominante na 

França, não se tratava de criar uma mitologia própria, como as culturas passadas. De tal modo: 

Se cada crônica que ele chamou uma mitologia, cuja constituição obedece a um 

funcionamento próprio tendo já funcionando também é a primeira vez que Barthes se 

utiliza da proposta saussuriana da Semiologia como texto independente, o conjunto 

dessas crônicas só poderia ter um título plural: Mitologias, o que mostra que, embora 

se tratasse de dar a ver a ideologia dominante em seu país, não era questão de se criar 

uma mitologia própria para a França como as que tiveram as culturas antigas. 

(BARBOSA, 2019, p. 2). 

 

“Na abordagem estruturalista, o essencial não é dito. As histórias, os protagonistas e as 

circunstâncias variam no tempo e no espaço”. (RAMOS, 2001, p. 126). Refere-se ao 

estruturalismo sobre as suas complexidades envolvidas no enredo do que é estrutural, indo 

muito além do que é visto ao primeiro olhar.  

O autor subsequente refere-se sobre a posição de Saussure ligando-a com a Linguística 

e a Semiologia, sendo a primeira parte integrante da segunda. Algo conflitante com o que diz 

Barthes, em outro momento veremos que este afirma ser a Semiologia, parte da Lingüística que 

é geral. Saussure citado por Amado, analisa a relação Lingüística- semiologia e chega à 

conclusão que a Semiologia é ampla e que sim a Lingüística é uma parte dela. Por isso, afirma: 

Quando Saussure chega à caracterização da língua como ‘instituição social’ e a 

particulariza depois como ‘sistema de signo’ para a distinguir das outras instituições, 

encontra-se perante uma série bastante diversificada de sistemas de signos que a 

linguística não pode tomar por objeto. Esta aparece então sob a sua verdadeira luz, 

como modestamente ‘parte’ da ciência geral que estudará ‘a vida dos signos no seio 

da vida social’ e que deverá chamar-se semiologia. (AMADO, p. 81).  

 Por esta açambarcar uma gama maior, no que diz respeito aos signos e ao seu aporte 

teórico. No referido fica evidente a posição do autor relacionada com a dupla Lingüística- 

Semiologia, inferindo ser a Linguística uma parte da Semiologia.  

Por outro lado da reflexão Lingüística- Semiologia, o semiólogo Barthes contradiz o que 

afirmou Saussure: 

 

Assim, apesar de trabalhar de início com substâncias não lingüísticas, o semiólogo é 

levado a encontrar mais cedo ou mais tarde, a linguagem (‘a verdadeira’) em seu 

caminho, não só a título de modelo mas também a título de componentes, de mediação 

ou de significado. [...] É preciso, em suma admitir desde agora a possibilidade de 
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revirar um dia a proposição de Saussure: a lingüística não é uma parte mesmo 

privilegiada da Ciência geral dos signos: a semiologia é que é uma parte da 

Lingüística; mais precisamente a parte que se encarrega das grandes unidades 

significantes do discurso. (BARTHES, 2006, p. 12-13, apud ABREU, 2017, p. 7).  

 

Barthes comentado acima, propõe uma “revolução copernicana” em Saussure. Dizendo 

que a Semiologia é parte da Lingüística, e não o contrário como propôs o suíço. 

Posteriormente abaixo, apresenta-se a fala sobre o mito antigo (narrativas) e as suas 

estruturas, a semântica e o seu contexto. Há a relação com a Lingüística, a Semiologia e a 

Antropologia para dar suporte ao mito. Cita-se: “O mito antigo, como já se ressaltou, tem sua 

significação cultural instaurada pela maneira como se estrutura a narrativa que lhe dá suporte e 

pelo modo como se mobilizam as relações semânticas e o seu entorno”. (OLIVEIRA, 2013, p. 

36). 

 Mito e cotidiano com a sua repetição, havendo a crença no discurso dos mitos. Assim: 

“O mito enquanto discurso sagrado não se separa do cotidiano, mas é vivido em meio a ele. Só 

é possível crer na repetição de um conjunto de atos e retomá-los se há uma crença no discurso 

que os evoca”. (OLIVEIRA, 2013, p. 33). O discurso do mito evocado- repetição, daí sim 

haveria a simbiose entre mito sagrado e cotidiano, a crença do mito (fala) evocado (a). Partindo 

das reflexões que seguem, o mito é complexo e rico na sua construção sendo composto por: 

signo, significante e significado semiologicamente. “No mito há signo, significante e 

significado, pois o mito serve para construir o seu próprio sistema imagem e linguagem, um 

sistema semiológico ampliado”. (VIANA, 2009, p. 65). Aqui pode-se elencar tanto a 

Antropologia Estrutural de Lévi- Strauss, quanto a Semiologia estruturalista de Barthes. 

Através de leituras e escritas dos signos (significante e significado). 

O intelectual registrado na parte inferior, diz que Roland Barthes, embora tenha partido 

de Saussure, foi além, com a funcionalidade. Dito de outro modo, rompeu com uma concepção 

de estruturalismo, mas não com o estruturalismo. 

O semiólogo nunca deixou de ser estruturalista, mas não é apenas isso. Mesmo que 

tenha inicialmente sofrido as influências de Saussure (1959) e tenha caminhado com 

uma postura funcional do signo. A sua trajetória estabeleceu a ruptura com uma 

concepção de Estruturalismo, não com o Estruturalismo. (RAMOS, 2006, p. 179). 

 

Barthes, citado como semiólogo, rompeu com o modo de ver-ser o 

estruturalismo/estruturalismo, não com as estruturas. Partiu de Saussure e se modificou teórico-

metodologicamente. 

Na passagem seguinte, da obra Mito e Significado há a distinção entre dois tipos de 

conhecimentos, o dito “primitivo” e o dito “científico”. Na obra o autor conclui que as 

diferenças se encontram nas respostas diferentes que ambos têm de dar na realidade social e 

objetiva específica de cada um (STRAUSS, 1978). A seguir:  

 

Provavelmente uma das muitas conclusões que se podem extrair da investigação 

antropológica é que a mente humana apesar das diferenças culturais entre as diversas 

fracções da humanidade, é em toda a parte uma e a mesma coisa, com as mesmas 

capacidades. (Lévi-Strauss, 1978, p. 212). 
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O antropólogo defende o relativismo cultural, quando se tratarem de povos diversos, 

ditos “primitivos” e “científicos”. Tendo os grupos sociais as capacidades correlatas, só 

respondendo diferentemente em vários contextos demandados.  

 “Ao se considerar o mito como sistema de signos caberia à semiologia interpretar as 

configurações discursivas do mito que, por sua vez, comunica mensagens marcadas por 

interesses ideológicos”. (CAMPOS; SOUZA, 2018, p. 5). Há a relação do mito enquanto 

construção discursiva ligado ao aspecto ideológico. O mito visto ideologicamente, de 

construção ao discurso no campo das ideias. O mito fala, conforme temos: “O que é um mito 

hoje? Darei desde já uma primeira resposta, muito simples que concorda plenamente com a 

etimologia: o mito é uma fala”. (BARTHES, 2001, p. 131). O mito é uma fala que tem, portanto, 

contexto, enunciador, enunciado e receptor, a fala mítica é ampla e diversificada com muitos 

horizontes de análise. 1º Plano- “o sintagma é uma combinação de signos que tem por suporte 

a extensão”. (BARTHES, 2007, p. 63). 2º Plano- "Das associações a atividade analítica que se 

aplica às associações é a classificação”. (BARTHES, 2007, p. 63-64). Assim, as associações 

têm ligações com a classificação, seguindo, o sintagma significa a combinação de signos. 

Apresenta-se o suporte teórico:  

Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral, pode ser formada por escritos 

ou por representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, a 

reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo isto pode servir de suporte 

à fala mítica. (BARTHES, 2001, p. 132).  

 

A tríade composicional do mito é (signo, significante e significado). A seguir o mito se 

transforma em outra cadeia, se constituindo enquanto mito. Exemplificando, temos os mitos 

modernos de Barthes. Um produto de marca X com o signo, significante e significado, o signo 

(produto X). Conforme Barthes aponta, o mito sendo uma fala mítica, reproduz outra cadeia 

com outros significantes e significados daí no plural. Advém, a propagandas, o marketing, as 

promoções, a comercialização, os recursos eletrônicos e as cobranças para se tornarem um mito. 

Ratificando o anterior pela citação que segue: 

No mito pode encontrar-se o mesmo esquema tridimensional de que acabei de falar: 

o significante, o significado e o signo. Mas o mito é um sistema particular, visto que 

ele se constrói a partir de uma cadeia semiológica que existe já antes dele: é um 

sistema semiológico segundo. (BARTHES, 2001, p. 136).  

 

 Como temos no quadro explicativo abaixo: no mito, há a língua, após o mito 

produzido pela 2ª vez (signo-significante-significado).  

1.  Significante 2. Significado 

3. Signo 

 

I. SIGNIFICANTE 

 

 

II. SIGNIFICADO 

    

   III. SIGNO 

 

 Língua { *projeção lateral do 1 ao 3. 
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 Mito { *projeção lateral do 1 ao III.  

Representação do quadro explicativo em Mitologias (BARTHES, 2001, p. 137). 

 

É necessário dizer que Barthes apresenta uma alternativa ao mito moderno. Propondo 

fazer outro mito “em cima do primeiro” como construção segunda. É possível a comparação 

com as Mitológicas de L. Strauss de proposição mitológica, como realização de um mito próprio 

de um povo, como resistência aos mitos dominantes nas sociedades. Então temos:  

Parece, portanto, extremamente difícil reduzir o mito pelo interior, pois o próprio 

movimento  de libertação fica por sua vez cativo do mito: o mito pode sempre, em 

última instância, significar a resistência que se lhe opõe. Para dizer a verdade, a melhor 

arma contra o mito é talvez mistificá-lo a ele próprio, é produzir um mito artificial: e 

este mito reconstituído será uma verdadeira mitologia. Visto que o mito rouba a 

linguagem, por que não roubá-lo também? (BARTHES, 2001, p. 156). 

 

Nesse momento Barthes estabelece uma saída frente ao mito e ao seu domínio. Realizar 

com o mito o que ele faz com a linguagem. “Tirá-lo de cena, com outro mito”. Abordando outra 

questão em Mitologias, temos: “O vocabulário oficial dos assuntos africanos é, sem dúvida, 

puramente axiomático. Isto é, ele não tem nenhum valor de comunicação, apenas de 

intimidação”. (BARTHES, 2001, p. 85). Cita o domínio do que se diz oficial (colonizador) 

sobre assuntos africanos, não tendo valor de comunicação. Seria o caso aqui de serem 

produzidos novos mitos aos estilos africanos?  

Sobre a amplitude do estruturalismo e as suas relações diversas, verifica-se que: “O 

estruturalismo não retira do mundo a história: ele procura ligar à história não somente conteúdos 

(isto foi feito mil vezes), mas também formas, não somente o material, mas também o 

inteligível, não somente o ideológico, mas também o estético”. (BARTHES, 2007, p. 52). O 

estruturalismo procura vários setores da vida para realizar as suas pesquisas societárias. Barthes 

fala de atividade estruturalista, pois para ele o estruturalismo não é uma escola nem um 

movimento. Sigamos: “Vê-se pois, por que é necessário falar de atividade estruturalista: a 

criação ou a reflexão não são aqui impressão original do mundo, mas fabricação verdadeira de 

um mundo que se assemelha ao primeiro, não para copiá-lo mas para o tornar inteligível”. 

(BARTHES, 2007, p. 47). Para tornar o mundo inteligível, seguindo o que foi analisado acima.  

Estudando o simbolismo, a consciência paradigmática e sintagmática, apresentam-se as 

singularidades: 

Foi a consciência paradigmática que permitiu a Claude Lévi-Strauss (entre outros 

resultados) renovar o problema totêmico: enquanto a consciência simbólica procura, 

em vão os caracteres plenos mais ou menos analógicos, que unem um significante (o 

totem) a um significado (o clã), a consciência paradigmática estabelece uma 

homologia (a expressão é de Claude Lévi-Strauss entre a relação de dois totens e a de 

dois clãs (não se discute aqui a questão de saber se o paradigma é forçosamente 

binário. (BARTHES, 2007, p. 41- 42). 
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Contrapondo o simbolismo com a consciência paradigmática, conforme Strauss, esta 

trata de relações, percorre a consciência paradigmática em (2 totens/ 2 clãs). Não de uma forma 

binária, mas relacional no campo antropológico.  

“Em nossos dias, em uma análise da estrutura do mito, Lévi-Strauss já precisou que as 

unidades constitutivas do discurso mítico (mitemas) só adquiriram significação porque são 

reunidas em pilhas (pacotes) e que as próprias pilhas se combinam.”. (BARTHES, 2011, p. 26). 

Reafirmando, através do autor a existência de correlações entre entre mito (mitemas) e as suas 

combinações, além disso, conjunto do mito com pilhas. Sobre Texto, a sua construção e as 

particularidades, tem-se: 

Ordem do significante, o Texto participa a seu modo de uma utopia social; antes da 

história (supondo-se que esta não escolhe a barbárie) o Texto cumpre se não a 

transparência das relações sociais, pelo menos a das relações de linguagem: ele é o 

espaço em que nenhuma linguagem leva vantagem sobre outra em que as linguagens 

circulam (conservando o sentido circular do termo). (BARTHES, 2004, p. 75). 

 

A passagem anterior está caracterizando o texto (relações de linguagem). O Texto 

estabelece as relações de linguagem, se não as relações sociais na sua transparência. Com base 

no texto existe a relação entre este e a linguagem, que está inserida nas relações sociais. 

Saussure afirma que o signo é arbitrário por corresponder ao significante e ao 

significado. Sobre a arbitrariedade que forma o signo (significante- significado) a conferir: “O 

laço que une um significante ao significado é arbitrário ou então, visto que entendemos por 

signo o total resultante da associação de um significante com um significado, podemos dizer 

mais simplesmente: o signo lingüístico é arbitrário”. (SAUSSURE, 2006, p. 81). 

Os modos à mesa de povos que denominamos primitivos, como transmissão de 

mensagens, segundo a citação na parte inferior, entre os franceses, no século XIX também 

ocorriam gestos e mensagens: 

 

Assim parece que num certo sentido, entre os povos que chamamos de primitivos, os 

modos à mesa constituem uma espécie de código livre cujos termos eles sabiam 

combinar para transmitir mensagens distintas. Mas entre nós, até não muito tempo 

atrás, ocorria o mesmo. No século XIX, os franceses reconheciam o modo ibérico de 

elogiar uma refeição copiosa com arrotos corteses no final. (LÉVI-STRAUSS, 1966, 

p. 451).   

 

 Atualmente, repetimos os gestos e não fazemos ideia da tripartite, com seus signos- 

significantes-significados. Mas, os mitos estão por toda a parte nos meios socioeconômicos e 

político-culturais, sejam os antigos retomados nos rituais de diversos grupos humanos, ou os 

modernos lançados por Barthes em suas Mitologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao terminar o presente artigo verifica-se que os três autores em questão apresentam com 

singularidades, obviamente, uma conjunção entre os estudos culturais como base analítica, tais 

como: estudar os mitos utilizando-se da tríade (signo, significante e significado), também a 

Semiologia e a Lingüística nos estudos estruturalistas.  



 Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
15 

Saussure representa o princípio da Semiologia Francesa, Barthes foi o seu seguinte, 

mesmo que depois tenha abordado questões com os olhares de outros autores, Bakhtin, Marx, 

Durkheim entre outros.  

Lévi-Strauss, por sua vez, foi o pai da Antropologia Estrutural. Portanto, com 

divergências/convergências teóricas e práticas, nota-se, que o número de concordâncias 

possibilitou toda a complexidade relacional que envolve os seus pressupostos. Contudo, a 

confecção deste artigo com a sustentação conclusiva sobre os seus destaques.  

Pelo que foi afirmado, verificam-se divergências entre os autores, como: para F. 

Saussure a Semiologia é geral e a Lingüística que faz parte dela, Barthes por seu turno, diz o 

contrário, apresentando a “Revolução Copernicana” já referendada na presente pesquisa. Pois, 

para ele a Semiologia é uma parte da Lingüística. Lévi-Strauss aborda os mitos antigos, numa 

relação de diacronia e sincronia (tempo passado e tempo presente), Roland Barthes estuda os 

mitos modernos (mídia, jornal, fotografia, etc). 

Por fim, as convergências entre os intelectuais são as seguintes: conhecer as estruturas, 

seja através da linguagem, da língua, da fala, dos mitos e da cultura em geral. Conclui-se ainda, 

que houve a proposição de resistência cultural, no sentido de propor alternativas. A 

Antropologia estrutural marcando território, afirmando e reafirmando os mitos como 

construção de um povo e relativizando as culturas estruturalmente. Sem haver o melhor e o 

pior, mas as diferenças. O semiólogo Barthes propõe saídas da dominação burguesa, por 

exemplo “roubando” o mito dominante, fazendo um novo mito como contraposição, tal qual 

aquele faz com a linguagem. 
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RESUMO  
Ao longo das décadas de 1930 e 2020 várias leis e decretos foram publicados com o sentido de instituir a música 

como conteúdo didático, porém nenhuma lei ou decreto conseguiu de fato colocar a música em pé de igualdade 

com outras disciplinas já instituídas. Este trabalho visa analisar algumas bibliografias que tratam das publicações 

destas leis e decretos, com o intuito de tecer um paralelo entre as realidades vividas por professores e escolas 

citadas nestas bibliografias com a realidade de professores que lecionam na cidade de Campos dos Goytacazes, 

onde esta pesquisa foi realizada. A pesquisa nos levou a conclusão de que a realidade vivida pelos professores é 

idêntica em todos os casos, não obstante ao valor e importância das leis e decretos sancionados, eles por si só não 

bastam para que a institucionalização da música como disciplina seja efetivada com sucesso, sem que haja políticas 

públicas que valorizem esta finalidade.  

Palavras-Chave: Educação. Escola. Lei. Decreto. Professor. Música.  

 

ABSTRACT 
Throughout the 1930s and 2020s, several laws and decrees were published with the intention of establishing music 

as educational content, but none of the laws or decrees were able to put music on an equal footing with other 

disciplines already established. This paper aims to analyze some bibliographies that deal with the publication of 

these laws and decrees in order to draw a parallel between the realities experienced by teachers and schools 

mentioned in these bibliographies and the reality of teachers who teach in the city of Campos dos Goytacazes, 

where this research was carried out. The research led us to the conclusion that the reality experienced by teachers 

is identical in all cases, and that, despite the value and importance of sanctioned laws and decrees, they alone are 

not enough to successfully institutionalize music as a discipline can be successfully implemented without public 

policies that value this purpose.  

Keywords: Education. School. Law. Decree. Teacher. Music. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa analisar algumas bibliografias que tratam das publicações destas leis 

e decretos com o intuito de tecer um paralelo entre as realidades vividas por professores e 

escolas citadas nestas bibliografias com a realidade de professores que lecionam na cidade de 

Campos dos Goytacazes, onde esta pesquisa foi realizada 

Esta pesquisa teve início durante um estágio que o autor efetuou em duas escolas 

paralelamente, uma pública e outra privada confessional, onde as realidades vividas pelos 

professores eram disparadas. A falta de infraestrutura da escola pública e a falta de preparo por 

parte dos professores nos levou a indagação do porquê duas escolas, onde muitas das vezes têm 

no seu quadro de funcionários os mesmos professores, funcionam com realidades tão 

diferentes? 

O ensino da música foi o objeto da pesquisa, onde foi possível observar que no ensino 

da música havia algo em comum entre as escolas públicas e as privadas, que é a dúvida por 
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parte dos professores acerca do ensino da música; e as dúvidas mais comuns eram: O que 

ensinar, e como dividir o tempo de aula entre os conteúdos obrigatórios, segundo a Lei 

11.769/08, de 18 de agosto de 2008? 

A pesquisa teve como base os artigos publicados por Queiroz, 2012, Mateiro, 2000 e 

Kandler, 2016, dentre outros autores que realizaram publicações acerca de problemáticas 

relacionadas com as publicações das leis referentes à introdução do ensino da música com 

disciplina.  

Pode-se verificar ao longo do texto que apesar das leis e decretos sancionados citarem 

a música como conteúdo, todas as vezes o texto fica vago, deixando margem para dúvidas de 

como aplicá-los, e conclui-se que ao longo das décadas de 1930 e 2020 várias leis e decretos 

foram publicados com o sentido de instituir a música como conteúdo didático, porém nenhuma 

das leis ou decreto conseguiu de fato colocar a música em pé de igualdade com outras 

disciplinas já instituídas, restando a esperança de que com a publicação da Lei Nº 13.278, de 2 

de maio de 2016 que modifica o Art. 1º O § 6º do art. 26 da 1996, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos conteúdos; artes visuais, a dança, a música e o teatro passarem a fazer parte 

do componente curricular brasileiro, a realidade possa mudar, e enfim o ensino da música possa 

a ser instituído de forma efetiva e sem margem para dúvidas quanto a sua aplicação, 

possibilitando os professores a terem uma formação que os habilitem a trabalhar a música de 

uma forma mais humana de acordo com as realidades sociais dos alunos. 

 

O ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS: NA TEORIA 

 

Muito já se tem escrito sobre a história da música, e da necessidade de introduzir o 

ensino da música como disciplina obrigatória nas escolas brasileiras, e sobre a importância deste 

ensino como parte da grade curricular das escolas públicas e privadas, mas mesmo tendo havido 

diversas leis e decretos publicados ao longo dos anos de 1930 a 2016 no intuito de instituir essa 

disciplina como obrigatória, pouca coisa mudou na prática, pois até hoje encontramos 

dificuldades para que o ensino da música seja lecionado nas escolas públicas brasileiras como 

disciplina. Os dados deste artigo foram obtidos através de pesquisa bibliográfica e comparados 

com dados colhidos no dia-a-dia de professores de arte do Munícipio de Campos dos 

Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro, professores estes, que a exemplo de muitos outros 

Brasil afora, exercem esforços para que o ensino da música alcance cada vez mais um número 

maior de alunos, e tendo o Brasil dimensões continentais, (Queiroz, 2012)  às leis e decretos 

sancionados até hoje não deram conta de suprir todas as necessidades e anseios dos professores 

e alunos.  

  A exemplo de leis e decretos aplicados ao longo das décadas de 1930 a 2016 temos: 

Decreto nº 19.891, de 11 de abril de 1931, Lei Federal nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, o 

artigo 7º da Lei Federal nº 5692/1971, Lei Federal nº 9.394, de dezembro de 1996, Lei 

11.769/08, sancionada em 18 de agosto de 2008 e a Lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016 

 

 

O Decreto nº 19.891, de 11 de abril de 1931 
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O Decreto nº 19.891, de 11 de abril de 1931 teve segundo (MATEIRO, 2000) um cunho 

político, onde a música era utilizada como instrumento de coesão e formação nacionalista.  

 

O que era para ser uma tentativa de inserir educação musical nas escolas foi, na 

verdade, uma forma de enaltecer o governo de Getúlio Vargas, “que utilizou a música 

para desenvolver a coletividade, a disciplina e o patriotismo” (MATEIRO, 2000, p.1). 

 

O que se poderia esperar do decreto, era que a sua publicação ajudasse na 

democratização do ensino da música, e este ensino alcançasse o maior número de alunos e 

pudesse se estender por todo o país, no entanto na teoria o ensino da música foi introduzido em 

boa parte das escolas brasileiras pelo decreto, porém utilizado como recurso político como já 

dito anteriormente. Não obstante, apesar da forma como o ensino da música foi apropriado pelo 

Governo Vargas, o projeto musical proposto pelo compositor Heitor Villa Lobos foi acatado, 

tendo sido implantado nas escolas brasileiras, é considerado por especialistas como o maior 

projeto voltado para o ensino da música já criado no país, de acordo com (BENTO, 2013)   

  Como pudemos observar, na teoria tivemos o ensino da música implantada como 

conteúdo obrigatório através do ensino do Canto Orfeônico nas escolas regulares de ensino do 

País no ano de 1931, mas isso estava longe de ser o ideal quando se refere a democratização e 

efetivação do ensino da música nas escolas brasileiras, pois como acontece nos dias atuais, era 

grande a dificuldade por parte dos professores de lecionar música nas escolas públicas do país 

por diversos fatores. Assunto esse que retomaremos mais à frente. 

 

A professora aposentada Helena Trope ministrou aulas por mais de 50 anos em várias 

instituições de ensino, entre elas o Conservatório Brasileiro de Música e o Colégio 

Pedro II. Ela relata os desafios que teve à época: “o mais difícil era o número de 

estudantes por turma no ensino básico, em média 50 alunos, o que dificultava muito 

o atendimento mais individualizado”, lembra. “Também faltava material e outros 

recursos mais atualizados”. (IDEM) 

 

 

De acordo com (QUEIROZ, 2012, p.29) três outros decretos reforçaram o 

estabelecimento do canto nas escolas brasileiras. O Decreto 24.794, de 14 de julho de 1934 

onde, “fica extensivo a todos os estabelecimentos de ensino dependentes do Ministério da 

Educação e Saúde Pública”. Porém, ainda segundo Queiroz, o ensino do Canto Orfeônico fica 

facultativo nas instituições de ensino superior. O segundo decreto data do ano de 1942, em que 

define a criação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, a partir do Decreto nº 4.993, 

de 26 de novembro de 1942 (Idem). O conservatório foi criado com a intenção de qualificar 

profissionais para diferentes regiões do país, “especificamente com o canto orfeônico", enfatiza 

Queiroz. 

O terceiro decreto foi publicado quatro anos mais tarde, o Decreto-Lei 8,529, de 2 de 

janeiro de 1946 (BRASIL, 1946). “Este decreto reforçou a importância da atividade ser parte 

integrante da estrutura do ensino primário. ” (QUEIROZ, 2012). 

 

Lei Federal nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 
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O ensino do Canto Orfeônico perdurou até a década de 1960, quando a Lei Federal nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961 foi publicada. (MARIA NAYAGAM, VIRIATO, 2013, p.4). 

Esta lei foi a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Queiroz, 2012, p.29). 

Embora esta lei tenha sido de suma importância para o desenvolvimento da educação básica no 

Brasil, não podemos afirmar que ela introduziu a música na educação básica brasileira, pois 

ainda segundo (Queiroz, 2012, p.30) após análise atenta do documento pode-se perceber que o 

texto não faz referência ao ensino da música. 

 

(...) a leitura detalhada do texto da lei evidencia que ele “não faz qualquer referência 

ao termo educação musical”. O que mais se aproxima do campo da música nesse 

documento é a definição do artigo 38, parágrafo VI, ao estabelecer, entre as “normas” 

que devem ser observadas “na organização do ensino de grau médio […]”, o 

oferecimento de “atividades complementares de iniciação artística (Brasil, 1961) 

 

 

Ainda de acordo com Queiroz o que pode ter causado o equívoco, é que, seis meses 

antes da Lei Federal nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 ser promulgada, um decreto federal 

que “estabelece normas para a educação musical nos Jardins de Infância, nas escolas Pré-

Primárias, Primárias, Secundárias e Normais, em todo o país” (Queiroz, 2012, p. 30) foi 

publicado. Talvez essa seja a razão de tal equívoco, mas Queiroz enfatiza que este documento, 

assim como outros do mesmo período não estão disponíveis no site do Governo Federal para 

consulta pública. “Todavia, há menção ao documento e às suas atribuições na Coleção das Leis 

de 1961”. (IDEM). 

 

Lei Federal nº 5692/1971 

 

Como visto, até o ano de 1971 ainda não tínhamos a educação musical instituída de 

forma efetiva como parte do currículo da educação básica no Brasil, porém na teoria ela já vinha 

sendo aplicada nas escolas. Alguns movimentos como “Música Viva” já vinham desde a década 

de 1940 propondo modelos ensino da música e influenciando na aplicação destes modelos, 

tendo tido o apoio de vários compositores de realce na época (MATEIRO, 2006).  

 

O movimento Música Viva teve também sua participação na educação musical 

brasileira. Ressaltam-se aqui os pontos essenciais: (a) o privilégio da criação musical; 

(b) a importância da função social do criador contemporâneo; (c) a questão do 

coletivo; (d) a contemporaneidade e renovação (MATEIRO, apud KATER, 2006, 

p.116). 

 

Portanto em 1971 após várias tentativas de influências metodológicas e pedagógicas, a 

Lei Federal nº 5692/1971 foi promulgada, estabelecendo o ensino da Educação Artística nas 

escolas de 1ª e 2ª grau. Ao analisar o artigo 7ª da lei citada, Mateiro destaca que junto com a lei 

outros problemas surgiram, pois junto com a música o professor teria que lecionar artes plásticas 

e artes cênicas. Portanto o professor de música dava aulas de música esporadicamente, e teria 

que dividir o tempo de suas aulas com as outras vertentes da arte. Mas o maior problema, e o 

qual ainda vivenciamos nos dias atuais, é que os professores que não tinham formação em 
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música acabavam por não lecionar música, ou o faziam de forma muito sumária. (MATEIRO, 

2006). 

De acordo com a lei, a Educação Artística deveria ser lecionada a partir do 5ª ano do 

ensino fundamental, ficando os anos iniciais privados desta disciplina, “com isso o ensino de 

música nas Escolas parece estar desaparecendo gradualmente. (MATEIRO, 2006, p. 118). 

Durante a pesquisa pude verificar que os problemas observados após a promulgação da 

Lei Federal nº 5692/1971, e apresentados por Mateiro tinham muito haver com os problemas 

pelos quais decidi realizar este trabalho, pois nos dias atuais de acordo com a pesquisa realizada, 

o professor de arte que queira trabalhar exclusivamente com música, passar a ser uma espécie 

de festeiro, e se vê obrigado a centrar suas aulas em um tipo de preparação para dias festivos e 

datas comemorativas, trabalhando como auxiliar de outras disciplinas. Mateiro citar (BEYER, 

1993) diz: 

 

(...) os professores aceitam a função de "festeiro, preparador de hinos; encaram o 

trabalho artístico e musical como auxiliar pedagógico para fixação de conhecimentos 

de outras disciplinas; justificam o trabalho artístico e musical como momento de 

liberação emocional e/ou relaxamento para o desenvolvimento em processos 

cognitivos desenvolvidos em outras disciplinas do currículo. 

 

 

Podemos observar, portanto, que até o ano de 1971, ano da publicação da lei, o ensino 

da música continuou sendo relegado a segundo plano, chegando ao ponto da maioria das escolas 

brasileiras retirarem o ensino da música de seus currículos.  (Mateiro, 2006, p.118). 

 

 A educação musical tornou-se, então, privilégio de uns poucos, pois a maioria das 

escolas brasileiras aboliu o ensino de música dos currículos escolares devido a fatores 

como a não-obrigatoriedade da aula de música na grade curricular e a falta de 

profissionais da área, somando-se a isso os valores culturais e sociais que regem a 

sociedade brasileira. (Mateiro, 2006, p.118). 

  

 

 

 

 

Lei Federal nº 9.394, de dezembro de 1996 

 

A LDB de 1996 – Lei das Diretrizes Básicas da educação, publicada em dezembro de 

1996 constituiu um avanço para o ensino da arte, pois esta passou a ser considerada componente 

obrigatório em todos os níveis da educação básica. Porém o texto não deixava explícito que o 

termo arte se referia a qual vertente; música, artes plásticas ou arte cênicas. Mais uma vez a 

música ainda não ficava definida como disciplina específica, e sim como conteúdo integrante 

da “arte”, termo muito genérico, pois, ao falar de arte pode-se estar se referindo a música, dança, 

teatro, artes plásticas etc. Só a publicação de documentos posteriores deixaram mais 

evidenciado o papel de cada disciplina. “Essas publicações evidenciam a necessidade de que se 

contemple o ensino de música, teatro, dança e artes visuais, “garantindo” aos estudantes, ao 
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longo da educação básica, a vivência em profundidade de pelo menos uma dessas linguagens. 

” (Queiroz, 2012, p. 33).  

O que foi considerado de suma importância foi o fato de que o texto deixava de falar em 

“Educação Artística” que foi substituído pelo termo “Arte”, e a implementação da arte como 

componente curricular obrigatório, se efetivou também de acordo com (MARIA NAYAGAM, 

VIRIATO, 2013, p.6) “(...) o movimento iniciado nas décadas anteriores em prol da definição 

da Arte como um campo de conhecimento com estatuto epistemológico equivalente ao das 

outras áreas de conhecimento do currículo escolar”. Passando a arte a estar em pé de igualdade 

com as outras disciplinas do currículo escolar brasileiro. 

Verificamos até agora que, as leis e decretos publicados até 1996 haviam de fato aberto 

um espaço para a aplicação da arte como disciplina nos currículos das escolas brasileiras, porém 

ainda não se havia evidenciado a música como disciplina a ser inserida no currículo das escolas. 

 Só 18 de agosto de 2008, foi realizada uma alteração na Lei nº9.394/96. “Dispondo que 

“[...] a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

de que trata o §2º deste artigo”. (MARIA NAYAGAM, VIRIATO, apud BRASIL, 2008).  

 

Lei 11.769/08, de 18 de agosto de 2008 

 

Ao pesquisarmos o texto referente a esta lei podemos observar que o texto referente a 

"música" consiste em apenas uma linha"§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 

não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o deste artigo. (NR) (BRASIL, 2008).  

A música já fazia parte do conteúdo de arte a vários anos, então porque foi tão 

importante a alteração do texto referente ao segundo parágrafo do artigo 26 da Lei nº9394/1996? 

O texto lei dizia que; “§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (BRASIL, 1996). Este texto continha um 

teor ambíguo, pois quando citava o termo “arte” permitia que as instituições de ensino 

lecionarem a vertente da arte que mais lhes conviesse em detrimento do ensino da música. E 

um texto de uma linha poderia ser tão importante? De acordo com (MARIANAYAGAM, 

VIRIATO, apud Sobreira, 2012, p. 8) 

 

Embora possa parecer exagero fazer todo um trabalho de análise de política 

educacional em função de apenas um pequeno acréscimo ao artigo nº 26 da atual LDB, 

afirmo o contrário: tal inserção foi fruto da mobilização de um grupo advindo da 

sociedade, que com apoio fundamental de músicos e da atuação da ABEM,tornou 

possível a modificação do dispositivo legal. 

 

 

Portanto, o texto lei foi de fato muito importante para que enfim a música fosse colocada 

como disciplina obrigatória, mas isso ainda não resolvia a questão, pois a música deveria ser 

lecionada, por quem? Qual o perfil do professor de arte? Esse professor deveria ter uma 

formação específica em música? 

Essa é uma pergunta que já vinha sendo feita a anos, mas após a lei 11.769/08, de 18 de 

agosto de 2008 ser publicada, a questão foi abordada mais uma vez. Embora não exclusivo, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A76
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música passa a ser considerada um conteúdo obrigatório e para lecioná-la o professor teria que 

ter uma formação específica. De acordo com a LDB de 1996, o Art. 62. (BRASIL, 1996) 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal.  

 

 

Portanto, o professor que fosse lecionar música deveria ter formação em licenciatura 

em música “Certamente, como prevê a lei, poderão ser abertas exceções para a educação 

infantil, o ensino fundamental I e a educação de jovens e adultos” (QUEIROZ, 2012, p. 34). 

Assim como acontece nos dias atuais, os professores que lecionam para os primeiros anos do 

ensino fundamental são professores “generalistas”, profissional que pode ser formado em 

licenciatura, em pedagogia ou ter a formação mínima oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal.” A lei não especifica se para lecionar música, assim como também não especifica essa 

necessidade para nenhuma outra disciplina. ” Conclui Queiroz (idem). 

Mesmo com todos os avanços, ainda não tínhamos a música como disciplina 

independente, ou seja, a música ainda era considerada um conteúdo da disciplina de arte, 

podendo assim acontecer do professor ao lecionar arte, optar por uma vertente pela qual tivesse 

mais aptidão ou competência, voltando ao velho círculo vicioso que acontecia antes da 

publicação da lei.  

O que deixou muitos profissionais da música perplexos foi o veto dado ao Art. 2º da Lei 

nº 11.769, onde segundo (SILVA, 2008, p.5) “esse artigo defendia em seu parágrafo 7º que o 

ensino da música deveria ser ministrado por professores com formação específica na área. O 

veto aconteceu sob o pretexto de que ao propor que para lecionar música o professor devesse 

ter formação específica na área, isso pudesse prejudicar profissionais da música que quisessem 

lecionar, mas não tivessem a formação teórica exigida. O autor do veto justifica:  

 

(...) Vale ressaltar que a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos 

profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em música e que 

são reconhecidos nacionalmente. Esses Profissionais estariam impossibilitados de 

ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto. (...) (SILVA, 

apud BRASIL, 2008, p.5). 

 

 

Vimos até então que a música foi ganhando espaço ao longo das décadas, mas ainda não 

ao ponto de ter seu espaço próprio como disciplina, com normas e pedagogias próprias. O que 

vimos foi o ensino da música vindo sempre atrelado a arte, e tendo o professor que dividir seu 

tempo de aula entre os demais conteúdos da disciplina, continuando a música, como já dito 

anteriormente, muitas vezes relegada a segundo plano. 

 

Lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016 
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Foi percorrido um longo caminho desde que o Decreto nº 19.891, de 11 de abril de 1931 

foi publicado, e podemos constatar de acordo com pesquisas realizadas, que muitos tem se 

esforçado ao longo destes anos para que a música pudesse ser incorporada juntamente com 

outras vertentes da arte como disciplina obrigatória no currículo das escolas brasileiras, e que 

de certa forma se chegou a um consenso acerca da importância do ensino da música e como ele 

pode ajudar no desenvolvimento humano através de pedagogias e práticas específicas, que 

foram sendo praticadas ao longo do tempo.  

Todo esforço parece não ter sido em vão, pois no dia 2 de maio de 2016, durante o 

Governo da Presidenta Dilma Rousseff, a Lei Nº 13.278 foi publicada, alterando o texto do 

artigo Art. 1º O § 6º do art. 26 da 1996. A lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos conteúdos; 

artes visuais, a dança, a música e o teatro passarem a fazer parte do componente curricular 

brasileiro. Essa publicação fez aumentar a esperança de que, de forma definitiva, a música possa 

ser introduzida nas escolas brasileiras como disciplina obrigatória, e não como conteúdo da 

disciplina de ARTE.  Eis o texto da lei na íntegra: 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º O § 6º do art. 26 da 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 26. ........................................................................................................................  

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão 

o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. ......” (NR)  

Art. 2º O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças decorrentes 

desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos respectivos professores em 

número suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 2 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º da República.           

(BRASIL 2016). 

          O ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS: NA PRÁTICA 

De acordo com a lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016, o Sistema Educacional dispunha 

de 5 (cinco) anos para se adequar às novas normas, porém estamos no ano de 2020, e estamos 

a apenas 1 (um) para o fim deste prazo, e pouco pudemos observar de transformação ao longo 

dos 4 (quatro) anos decorridos a partir da publicação da lei, mas no ano de 2008, 4 (quatro) 

meses após a publicação da lei que alterava o Art. 1º O § 6º do art. 26 da 1996, foi publicada a 

Lei nº 11.892 de 29 de Dezembro de 2008  que criou e expandiu os IFs, (Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia). (KANDLER, 2016) 

Esta expansão possibilitou que os IFFs passassem a desenvolver vários projetos 

envolvendo a música.   

 

(...) são oferecidos cursos por meio de programas/projetos de extensão e formação 

inicial e continuada na área de música, oficinas de diferentes instrumentos musicais, 

corais, orquestras, bandas com variadas formações instrumentais, além de serem 

desenvolvidos projetos de pesquisa na área de música. (KANDLER, 2016, p. 3) 

 

O ensino da música oferecido pelos RIFFs tem uma função de formação profissional e 

para o mundo do trabalho, o que estava dentro das propostas dos CT&I, (Ciência, Tecnologia e 

Informação) e das EPT (Educação Profissional e Tecnológica) existes nos IFFS, portanto o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A76.
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ensino oferecido nos IFs tem um objetivo específico, que é a preparação do aluno para o mundo 

do trabalho. (IDEM) 

Diante deste panorama o ensino da música proposta pelos RIFFS fica restrito a formação 

profissional e técnica, o que fica aquém das proposta e demandas apresentadas anteriormente 
em que o ensino da música deveria fazer parte de um contexto mais amplo, onde pudesse ajudar 

a desenvolver o cognominou e autoestima do aluno. 

 

Estudos demonstram que com a música é possível que os alunos melhorem sua 

autoestima, seu relacionamento com o próximo e seu rendimento escolar. Acredita 

que a cognição musical possibilita a aquisição de uma série de habilidades, como o 

aprimoramento de esquemas motores e sensoriais. Tortella e Forner (apud BEYER, 

2018) 

 

 

Os IFFS ao ensinarem a música com um viés técnico está realizando aquilo para o qual 

foram idealizados, que é a formação técnica, porém a realidade das escolas públicas não é muito 

diferente, pois há também uma deficiência no ensino da música nestas instituições onde a falta 

de professores e de recursos materiais acaba por deixar as coisas como estavam antes da 

promulgação da Lei 11.769/08, de 18 de agosto de 2008. Como afirma Tortella e Fornecer ao 

citar (PENNA, 2004, p. 12), “A autora afirma que há uma tendência dominante do “tudo com 

estava” onde a música é vista como assunto secundário mesmo quando há apresentação de um 

ilusório novo discurso.” 

Na teoria, o ensino da música passa a ter o seu espaço adquirido, porém na prática 

continuamos neste “ciclo vicioso”, pois ainda segundo as autoras poucos professores possuem 

formação específica para lecionar música, e os que têm essa formação acabam por trabalhar em 

escolas especializadas. “Esta realidade reduz a presença de professores com especialidade em 

música nas escolas e, portanto, reduz o número de aluno que tem acesso a esse direito.” 

(TORTELLA, FORNER, 2018, p.3) 

A licenciatura em música já é uma realidade no Brasil mesmo antes da publicação da 

lei, mas ainda conta com um número pequeno de alunos, no entanto começou a crescer após a 

publicação da lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016, pois vendo a possibilidade de aumento da 

demanda por professores especializados, as pessoas começaram a procurar cursos que os 

habilitem a lecionar de acordo com a lei. 

 

André Peixoto, aluno do 3º período, diz que já trabalhou na área musical, mas 

dificuldades econômicas fizeram o estudante abandonar este tipo de atividade. Após 

a Lei 11.769, que estabelece o Ensino de Música nas escolas, André viu uma mudança 

desse cenário e voltou ao antigo sonho de trabalhar na área musical. “Desde criança, 

meu sonho é fazer faculdade de música. Agora tive a oportunidade de realizá-lo no 

IFF”, destaca ressaltando a experiência de fazer parte da primeira turma da 

Licenciatura. 
 

 Mas os cursos de licenciatura em música ainda não são realidade em muitas cidades, 

sendo o IFF de Campos a única instituição a atender alunos de todo o norte e noroeste do Estado 

do Rio de Janeiro. “O IFFluminense é a única instituição do interior do estado do Rio de Janeiro 

que oferece graduação em música, que já reúne cerca de 90 alunos, com previsão de ingresso 

de mais 35 no próximo vestibular.” (IDEM) 
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O ensino da música na prática: contexto local 

Este artigo como dito anteriormente é fruto de pesquisa bibliográfica aliada a uma 

pesquisa realizada junto a professores de escolas públicas do Município de Campos dos 

Goytacazes, no Norte Fluminense. A cidade tem uma população estimada de 507.548 pessoas, 

tendo 97,3% das crianças de 6 a 14 anos matriculadas nas escolas.   

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o número de escolas 

em Campos e de: 

Ensino infantil –     323    

Ensino fundamental  – 317    

Ensino médio –      75    

O município conta com o número de: 

Ensino infantil  1.962   docentes 

     

Ensino fundamental  3.802   docentes 

     

Ensino médio  1.715   docentes 

 

Os concursos públicos mais recentes realizados pelo município de Campos foram nos 

anos de 2008 e 2012. No concurso de 2008 foram ofertadas vagas para 12 (doze) professores 

de arte, e o concurso exigia que o candidato ao cargo tivesse Licenciatura plena em Educação 

Artística. O concurso de 2012 ofereceu 4 (quatro) vagas, e a exigência para assumir o cargo era 

de Ensino Superior completo em Artes Visuais, Arte-Educação, Teatro, Música ou Dança - 

Licenciatura Plena. E no dia 12 de março de 2020 foram convocados mais 5 (cinco) professores 

substitutos. 

Podemos observar aqui que, no caso do segundo concurso (2012) a exigência para 

assumir o cargo teve um maior número de opções de formação, e que não é usado mais o termo 

Educação Artística.  

Dados sobre a prática cotidiana de 3 professores de arte no município de Campos foram 

colhidos através de acompanhamento e entrevistas. Os três professores trabalhavam em escolas 

públicas, municipais e estaduais, com isso foi possível tecer um paralelo de comparação entre 

as duas realidades. 

Os 3 (três) professores são formados em artes visuais pelo IFF – polo Centro em Campos 

dos Goytacazes. Todos tinham a mesma dúvida sobre o que, e como lecionar arte, uma vez que 

a disciplina abarcava vários conteúdos. Só um deles tem outra formação além da Arte Visual, 

o professor D.L.F.P, que relatou as dificuldades de lecionar arte, ele foi categórico; 

 

É impossível lecionar música. O que podemos fazer é passar um pouco de teoria, mas 

eu não sou formado em música. Eu prefiro dar aulas de teatro e trabalho também com 

artes plásticas. O que dificulta mais o meu trabalho é o fato de ter que comprar tudo 

do meu bolso. A escola não tem recursos básicos como papel e xerox.   (D.L.F.P) 
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Perguntei a ele se em relação às outras escolas em que ele trabalhava. “Todas as escolas 

funcionam da mesma forma, a gente trabalha porque tem que trabalhar, mas não temos nenhum 

incentivo.” (IDEM) 

Ao ser indagada sobre as dificuldades de lecionar arte nas escolas públicas a professora 

E R.M.R foi mais complacente, disse que lecionava porque amava ser professora, mas, tinha 

dificuldade em preparar aulas, pois ela nunca tinha lecionado antes, e não tinha curso de 

licenciatura, portanto, tinha não dificuldade com a pedagogia. Ela disse tentar passar algo de 

música, mas a única coisa que conseguia de concreto, foi colocar música para tocar e pedir aos 

alunos para acompanharem com a letra da música em mãos. Ela conclui. "Quando eles 

começam a cantar é lindo”. (E.R.M.R). 

A terceira professora entrevistada foi J.S.C, ela também começou a lecionar após o 

concurso público, porém se via muito confiante ao lecionar, pois havia conseguido montar um 

coral na escola e realizava apresentações em dias festivos, o que segundo ela; “As apresentações 

fazem com que os alunos tenham mais interesse nas aulas de arte”. (J.S.C). A única coisa que 

a professora se queixou foi o fato de que em média cada turma tenha de 28 a 35 alunos, 

impossibilitando um trabalho individual. 

Podemos ver que as dificuldades encontradas pelos professores não são diferentes das 

citadas neste artigo baseadas em outras experiências descritas pelos autores pesquisados.  

 

“Um dos problemas, acredito, já tenha início na seleção. Dos professores quando da 

realização dos concursos públicos: os conteúdos abordados nas provas são quase que 

exclusivamente de artes plásticas!” “Os maiores desafios são burocráticos (políticos e 

financeiros). Como resolver a carga horária das aulas de arte sendo que 2 aulas 

semanais, e que deverá dispor também para a música em específico. Espaço físico, 

sendo que não existe nas escolas, material para as aulas, que não existe número de 

profissionais disponíveis no mercado com especialização em música e que possua 

didática para trabalhar com turmas de 40 alunos.” (SILVA, 2008, p. 21) 

 

Portanto, a falta de material didático, turmas muitos grandes, falta de formação e 

problemas burocráticos são alguns dos obstáculos no dia-dia do professor de arte, que mais uma 

vez se vê obrigado a deixar o ensino da música para segundo plano, ou simplesmente não 

trabalhar a música, embora seja considerada um conteúdo obrigatório, porém como diz a lei – 

“[...] a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular(...). BRASIL (2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa revelou que mesmo tendo vários decretos e leis publicados ao longo dos 

últimos 87 (oitenta e sete) anos, mesmo com o sucesso que o ensino do canto orfeônico possa 

ter obtido e de todo avanço que os decretos e leis proporcionaram para introdução da música 

como disciplina, podemos concluir que, decretos e leis por si só não bastam para que a 

implantação da música como disciplina seja bem-sucedida, não obstante ao fato das leis e 

decretos terem sido muito importantes. 

Essa pesquisa revelou também que em todas as bibliografias pesquisadas, aparecem 

sempre os mesmos problemas; falta de professores preparados para lecionar músicas nas escolas 
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públicas, falta de material, e sobretudo as escolas não estão devidamente preparadas para 

introdução da música em sua grade curricular. 

Verificamos também que a realidade em relação aos problemas encontrados pelos 

professores ao lecionar música como conteúdo da disciplina de arte, vivenciada na Cidade de 

Campos dos Goytacazes onde a pesquisa foi realizada, é exatamente a mesma citada nos artigos 

pesquisados. 

Todos os artigos pesquisados sempre apontam na mesma direção; é preciso maior 

empenho do poder público em criar políticas públicas voltadas para um maior acesso da 

população ao ensino da música, e sobretudo da democratização deste ensino, não podendo, 

portanto, ficar só na teoria, e sim partirmos para a prática.  

A Lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016 é sem dúvida a grande esperança, e o 

cumprimento desta lei será sem dúvida a coroação de tantos esforços e superação de tantas 

expectativas quanto ao ensino da música, mas não só a música no sentido técnico e profissional, 

mas a música como instrumento de interação humana, música num sentido, mas amplo onde o 

professor possa ser mais valorizado, e possa ter uma melhor formação, onde as escolas possam 

ter uma infraestrutura capaz de proporcionar a esses professores melhores condições de 

trabalho. 

Esta pesquisa está sendo concluída em meio a epidemia do Coronavírus, o Covid-19 

num momento de incertezas, pois todas as escolas tanto públicas quanto privadas estão 

fechadas, impedindo assim que muitas pesquisas de campo tenham continuidade. 

Portanto este trabalho conclui que a pesquisa sobre a música é um assunto inesgotável, 

e que até o presente momento não conseguimos êxito em colocar o ensino da música no lugar 

que merece, mas esperamos que futuramente os resultados possam ser diferentes, e que enfim 

tenhamos o ensino da música como disciplina. 
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