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Apresentação

Diante desse cenário de complexas demandas pedagógicas, sociais e de 
formação do ser, a proposta conceitual que apresentamos para o ensino de Artes 
precisa contemplar a Interculturalidade. Para isso, adotaremos uma abordagem 
curricular transdisciplinar para abarcar as diferentes linguagens artísticas.

As propostas metodológicas e as práticas pedagógicas em Artes de-
vem propiciar experiências estéticas e culturais, a fim de desenvolver a capa-
cidade de expressão e de interpretação artística dos indivíduos e ampliar seu 
repertório acadêmico cultural.

O processo de ensino e de aprendizagem em Arte precisa ser significativo 
tanto para os docentes como para os discentes. Além disso, as estratégias de ensi-
no precisam ser pautadas pelo diálogo e pelo respeito à faixa etária de cada turma.

Considerando isso e a partir das leituras dos documentos selecionados 
como as sugestões propostas na LDBEN e das orientações dos PCN’s, DCN e 
CNE procuramos realizar uma análise sob o viés das propostas transdisciplinares 
para a formação docente e, consequentemente, verificar as práticas pedagógicas 
em Artes nas instituições de ensino na atualidade. 

Tomando como base os princípios fundamentais das propostas sugeridas 
na Carta da Transdisciplinaridade, que se encontram no ANEXO, elaborada em 
1994, na cidade de Arrábida-Portugal, e das argumentações apresentadas por 
alguns estudiosos da atualidade, este material tem como principal objetivo discutir 
e pensar em novas práticas pedagógicas em Artes.

Nesse sentido, utilizamos os critérios definidos por Moraes (2005), na bus-
ca de um conhecimento que possa ir além da capacitação profissional, isto é, 
preparar também o indivíduo para exercer sua cidadania através de uma partici-
pação mais responsável na comunidade local e planetária, cultivando valores hu-
manitários, éticos, ecológicos e espirituais associados a sua atuação profissional.  

Assim, é preciso levar em consideração não só o conteúdo específico 
de cada área do conhecimento, mas uma formação mais abrangente que 
considere a razão e a emoção, fatores imprescindíveis na construção do co-
nhecimento. Moraes e Torre (2004) denominam esse diálogo entre a razão e 
a emoção de estratégias para “sentipensar”, ou seja, o processo mediante o 
qual se coloca para trabalhar conjuntamente o sentimento e o pensamento, a 
emoção e a razão evidenciando, assim, o quanto nossas estruturas cognitivas 
são irrigadas pelos nossos componentes emocionais, pelos nossos sentimen-
tos e crenças. (MORAES, 2008, p. 164). 
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É através dessa visão dinâmica e integradora que Moraes (2008) propõe 
uma nova gestão curricular para uma trans-formação interior além da exterior, 
incorporando habilidades, atitudes, crenças e valores capazes de incorporar 
uma formação mais abrangente e integradora envolvendo também conteúdos 
definidos por categorias ou macro-conceitos que visam: 

1. Desenvolvimento Humano - propõe uma formação complexa e multirrefe-
rencial do indivíduo a partir das diferentes capacidades cognitivas, emocio-
nais e espirituais. 

2. Visão Ecológica - capacidade de religar as diferentes dimensões da vida 
além do ambiente natural como a cultura, a sociedade, a mente e o indivíduo. 

3. Sustentabilidade e Cidadania - ações humanas socialmente justas, 
ecologicamente corretas, economicamente viáveis e culturalmente equitativas. 

4. Dialogicidade Processual - valorização da construção coletiva do conhe-
cimento através do diálogo nutrido no amor, respeito, humildade, confiança, 
esperança e fé.  

5. Diversidade - aprender a conviver com o diferente. 

6. Interculturalidade - integração curricular entre cultura escolar, cultura indi-
vidual e cultura social promovendo relações dialógicas e igualitárias entre 
pessoas e grupos pertencentes a universos culturais distintos. 

7. Subjetividade e Intersubjetividade - relação entre sujeito e objeto estabele-
cidos mutuamente e que ambos constituem uma totalidade. 

8. Auto-organização - capacidade contínua que o indivíduo tem de autopro-
dução e de autotransformação através de uma dinâmica circular onde o 
conhecimento e a aprendizagem são vistos como processos recursivos e 
interpretativos da realidade e da sua interpretação com o mundo. 

9. Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade - integrando as diferentes 
dimensões do conhecimento e transgredindo e ultrapassando as fronteiras 
existentes para novas reconstruções. 

10. Multirreferencialidade - promover a pluralidade de referências dos conteú-
dos e suas múltiplas leituras com o meio físico, social, cultural, econômico 
permitindo a elaboração de novas significações. 

11. Ética - pensar em uma gestão curricular atenta aos aspectos éticos capazes 
de reintegrar o cosmo, a matéria, a vida e o ser humano. 

No entanto, pensamos na aplicabilidade dessas propostas transdiscipli-
nares na formação docente do educador buscando contextualizar os saberes 
das práticas pedagógicas em Artes com o ser, com a sociedade e com a 
natureza na busca de um conhecimento mais integral, ético e humanístico.  
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Práticas Pedagógicas no Ensino de Artes 9

Objetivos

• Refletir e tentar contribuir para uma formação docente reflexiva, integrado-
ra e mais afetiva por meio de práticas pedagógicas inovadoras e criativas 
através do ensino de artes.

• Analisar como se dá o processo de formação profissional docente dos pro-
fessores de artes com foco em uma perspectiva transdisciplinar que contri-
bua para um novo paradigma educacional para o século XXI.

• Buscar uma formação, tanto docente quanto discente mais contextualiza-
da as necessidades da contemporaneidade, aliando a teoria com a prática 
e suas relações com o mundo através das propostas transdisciplinares en-
tre indivíduo, sociedade e natureza.

Introdução

É certo que os saberes docentes não são definidos de uma só vez, eles 
vão sendo construídos ao longo do percurso acadêmico e profissional, das 
vivências, acertos e desacertos, e também através da troca de experiências 
com colegas de trabalho. A definição dos saberes docentes é, portanto, um 
processo de aprendizagem sociointeracionista, em que a interação com o ou-
tro possibilita a ampliação e a ressignificação da prática docente. 

Para Tardif, que nos lembra que o saber docente é plural e heterogêneo, 
os saberes de um(a) professor(a) “são uma realidade social materializada 
através da formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas es-
colares, de uma pedagogia institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo, 
os saberes dele.” (TARDIF, 2007, p. 16, grifos do autor). Assim, na construção 
desse conjunto de saberes, a experiência e a reflexão crítica sobre a mesma 
assumem um importante papel na prática docente. 

A escola tem múltiplos objetivos e responsabilidades e precisa, de acor-
do com Libâneo (2004, p. 52), “articular sua capacidade de receber e inter-
pretar informação, como de produzi-la, considerando o aluno sujeito do seu 
próprio conhecimento”. É preciso, portanto, que a escola se organize para 
promover as mudanças, e que também esteja comprometida com os valores 
da sociedade, na qual está inserida. 
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LIMA, H. de M.10

Assim, justifica-se plenamente pensar e repensar a prática docente ve-
rificando as relações entre a formação, a teoria e a prática do ensino de Artes 
nas escolas, pois de acordo com os PCN de Arte “No ensino de Arte no Brasil 
observamos um enorme descompasso entre as práticas e a produção teórica 
na área, incluindo a apropriação desse conhecimento por uma parcela signifi-
cativa dos professores” (BRASIL, 1998, p. 29).

Embora isso signifique um envolvimento dos professores nas determi-
nações políticas, deve-se lembrar que as mudanças começam primeiramente 
no interior de cada um. O percurso histórico da arte na educação leva a pen-
sar que o trabalho do professor encara desafios que remetem a uma profunda 
reflexão do que é o universo do conhecimento, seus significados e seus senti-
dos. A escola é o local institucionalizado que tem a função específica de trans-
mitir e preservar a cultura de um povo. Caracteriza-se por ser um “espaço de 
transmissão sistemática do saber histórico acumulado pela sociedade, com o 
objetivo de formar os indivíduos, capacitando-os a participar como agentes na 
construção dessa sociedade” (RIOS, 1999, p. 34). 

O trabalho do professor de arte está inserido, portanto, no todo da so-
ciedade a qual se articula pelas relações sociais, que perpassam as inter-rela-
ções e relações pessoais, e que vão compondo e recompondo sua formação 
como docente e, também, transformando a cultura escolar. A arte é um ramo 
do conhecimento complexo e inacabado e como tal é fundamental saber que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
construção do conhecimento, nas suas razões ontológicas, políticas, éticas, 
epistemológicas, pedagógicas, considerando que a observação e experiência 
são fatores fundamentais para essa construção (FREIRE, 1994, p. 52). 

A arte é um dos fundamentos da formação humana, corroborando com 
o estudo de Barbosa (1995, p. 113), quando afirma que a “arte não tem im-
portância para o homem somente como instrumento para desenvolver sua 
criatividade, sua percepção, mas tem importância em si, como assunto, como 
objeto de estudo”. 

Sobre as práticas dos professores de arte traz algumas provocações, 
entre elas: Ensina-se Arte? O professor de arte questiona seus saberes? A teo-
ria e prática da formação do professor de arte se articulam com suas práticas 
pedagógicas?

O questionamento sobre os saberes e as práticas do professor de arte 
é relevante nessa discussão, porque se observa que o contexto educacio-
nal, por envolver estudantes, professores, administração e comunidade, com-
preende um coletivo social. Ensinar, então, significa agir com outros seres 
humanos e é, portanto, nas relações e inter-relações com o outro, que esses 
saberes se estruturam. 
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Reforçando esse pensamento, Tardif (2008, p. 16) nos mostra que é 
fundamental “[...] situar o saber do professor na interface entre o individual e o 
social, entre o ator e o sistema, a fim de captar sua natureza social e individual 
como um todo”. E justifica seu pensamento, esclarecendo que esse saber se 
baseia num certo número de fios condutores. 

A questão que permeia o papel da arte nas escolas está diretamente 
relacionada à sua definição, à compreensão do seu significado. Enquanto não 
se conseguir definir a arte como tal, fica muito difícil posicioná-la no conjunto 
do currículo escolar. O que é Arte-Educação? É a Arte na Educação ou é a 
Educação na Arte? O Ensino Básico está aí para ensinar Arte ou para relacio-
ná-la com os demais saberes? 

Pensar na arte como importante instrumento de ensino-aprendizagem, 
em projetos transdisciplinares, que possam não apenas servir como ferramen-
ta de desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias às outras disci-
plinas, mas ir além do caráter expressivo da arte em si. 

Nóvoa (1995, p. 28) discute a relação intrínseca entre a mudança e a 
formação, afirmando que “[...] a formação de professores deve ser concebida 
como uma das componentes da mudança, em conexão estreita com outros 
sectores e áreas de intervenção, e não como uma espécie de condição prévia 
da mudança”. 

A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se 
nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a trans-
formação da escola. É esta perspectiva ecológica de mudança interativa dos 
profissionais e dos contextos que dá um novo sentido às práticas de formação 
de professores centradas nas escolas. 

Para Duarte Jr (2010), precisamos investir na educação do sensível e 
da criação de bases humanas para surgir novos parâmetros de conhecimen-
to, sejam eles chamados de transdisciplinares ou holísticos. Uma educação 
menos interessada na quantidade de informação a ser transmitida do que na 
qualidade de formação daqueles a ela submetidos. Para o autor, o conceito 
de transdisciplinaridade deve começar na atitude humana perante a vida, em 
que estejam presentes tanto na abstração generalizada quanto na percepção 
concreta de particularidades. 

[...] a atenção voltada para antigos saberes, assim, parecem constituir 

também um sólido ponto de partida para pesquisas científicas espe-

cializadas, sendo que a valorização desse contato com a saber co-

mum, histórico, tradicional, precisa ser considerada uma urgente mis-

são da educação, não só com vistas à sua preservação, mas ainda 

para que tal saber possa ser aperfeiçoado e sofrer aprimoramentos. 

(DUARTE JR, 2010, p. 178)
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Reconhecer na educação como um espaço de cruzamento de diversos 
saberes, culturas, linguagens e representações para a expressão do conheci-
mento humano, da criatividade e da cidadania. Como um ecossistema diversi-
ficado que requer pluralidade de espaços, tempos e linguagens, multiplicidade 
de metodologias e estratégias. 

Transformar o sistema educacional mais integrador entre o indivíduo, 
a sociedade e a natureza. Na tentativa de suprir as necessidades formativas 
do ser humano diante da complexidade atual do planeta pois, como já dizia 
Freire (1997) “ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós 
nos fazemos”.

1. Disciplinaridade, Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade

O avanço da ciência e o progresso tecnológico desta virada de século foram 
devidos em boa parte à pesquisa disciplinar. A organização curricular discipli-
nar parte do paradigma científico estabelecido pelo pensamento cartesiano, 
onde o ser humano, a natureza e a sociedade são estudadas por partes, a 
partir do pressuposto que o estudo das partes levaria à compreensão do todo.  

Segundo Moraes (1998) essa visão fragmentada da realidade surge a 
partir de diferentes correntes de pensamento da nossa cultura ocidental, atra-
vés da Revolução Científica e Industrial do século XX.

E, para melhor análise desse contexto do paradigma do racionalismo 
científico, precisamos remontar às discussões sobre os métodos de organi-
zação utilizados no século XX, a partir da produção fordista e toyotista, as 
quais segundo Gounet1 (1999) são impulsionadas por aspectos que norteiam 
o contexto da época: crise energética, saturação do mercado, interferências 
tecnológicas, internacionalização e queda na produção dos Estados Unidos.  

Uma das fortes características desse novo modelo é a informatização, 
tornando os trabalhadores reféns das máquinas, devendo obedecer aos co-
mandos delas. Assim, a subsunção do homem ao equipamento prevalece em 
detrimento do potencial intelectual do sujeito para a realização das atividades 
requeridas no processo produtivo.  

Nesse período da Revolução Científica e Industrial, o paradigma da ci-
ência moderna começa a fragmentar as atividades de produção, como o cine-
asta Charles Chaplin retratou muito bem no filme Tempos Modernos de 1936, 
que focaliza a vida na sociedade industrial, caracterizada pela produção com 
base no sistema de linha de montagem e especialização do trabalho. 

A crise econômica estrutural do capitalismo impulsionou transforma-
ções no modelo de organização da produção as quais se apresentam de ma-
neiras diversas nos diferentes países, conforme trata Gounet (1999). Essas 

1Thomas Gounet é um 
dos críticos do toyotismo 
e de seus mecanismos 
de funcionamento e 
dominação.
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Práticas Pedagógicas no Ensino de Artes 13

transformações acarretaram em implicações diretas na organização do traba-
lho e interferem nos parâmetros educacionais dos países.  

Esse processo de mundialização do capital2, ou fenômeno da globaliza-
ção, acarretou graves consequências sociais que afetaram a relação trabalho 
e educação na perspectiva da sociabilidade e emancipação dos homens, tor-
nando a educação um instrumento de continuidade da lógica do capital.  

As questões serão percebidas com as reformas educacionais ocorridas 
no Brasil, as quais acabaram se atrelando às reformas de Estado, não visando 
aos princípios da Educação, mas aos do Mercado. 

Destacam-se, nesse contexto, as concepções do filósofo francês René 
Descartes, que dá uma nova luz a ciência moderna. 

Descartes: Quando vejo um emaranhado de dificuldades, eu as isolo 

umas das outras e as resolvo umas depois das outras, assim progrido 

na resolução do problema. A ideia de que podemos conhecer de ma-

neira separada, corresponde a um modo de pensar completamente 

normal, que é o pensamento analítico, mas que esquece o outro as-

pecto, a passagem da análise para síntese, da síntese para análise. A 

separação se espalhou, não apenas entre as ciências, ciência física, 

ciência biológica, ciência humana, mas no interior dessas ciências, 

na separação entre as disciplinas e sub-disciplinas e tudo se formou 

numa compartimentalização (MORIN in RANDOM apud NASCIMEN-

TO, 2008 p. 56).

Essa maneira fragmentada, que a ciência clássica do século XIX tendia 
a compartimentalizar o conhecimento de forma extremamente reducionista 
para compreender o todo partindo apenas das qualidades das partes, ruiu a 
partir da evolução da própria ciência clássica. 

Atualmente para se compreender um fenômeno, de acordo com Morin 
(2008) precisamos abandonar a explicação linear para um movimento circular, 
que vai das partes para o todo e do todo para as partes. E, como dizia Pascal 
apud Morin (2007) “considero impossível conhecer as partes sem conhecer o 
todo, assim como conhecer o todo sem conhecer as partes”. 

Morin (2004) afirma ainda que, apesar da divisão disciplinar da ciência 
ter gerado uma grande produção de conhecimentos e a elucidação de inú-
meros fenômenos da natureza, permitiu aos especialistas grandes desem-
penhos compartimentalizados, tipos de inteligências não reflexivas e críticas 
fragmentadas. 

A organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente com 

a formação das universidades modernas; desenvolveu-se, depois, no 

século XX, com impulso dado à pesquisa científica; isto significa que as 

2Alves (1999) caracteriza 
como mundialização das 
operações do capital, 
em sua forma industrial 
ou financeira. Tem como 
marco histórico mundial a 
recessão de 1974 - 1975 e 
no Brasil tem seu apogeu 
na década de 90.
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disciplinas têm uma história; nascimento, institucionalização, evolução, 

esgotamento, etc; essa história está inscrita na Universidade, que, por 

sua vez está inscrita na história da sociedade. (MORIN, 2002, p. 105) 

Por isso, para esse autor, hoje é necessário romper com a ideia de Edu-
cação formada e elaborada a partir dessa compartimentalização em discipli-
nas específicas e distanciadas das realidades, para se pensar numa Educa-
ção que esteja conectada e inteirada às constantes transformações entre os 
diferentes saberes. Essa divisão e desvinculação do conhecimento ainda é 
reforçada no modelo cartesiano do saber disciplinar.  

Moraes (2008) cita Japiassu que, em 1976, já falava em disciplina cien-
tífica como um domínio dos objetos pelo qual se ocupa a ciência que deter-
mina um campo de estudo, cuja exploração científica pode ser chamada de 
disciplinaridade ou currículo disciplinar. 

O conceito de currículo disciplinar, segundo Morin (2009) pode ser defi-
nido como uma categoria que organiza o conhecimento científico e que institui 
nesse conhecimento a divisão e a especialização do trabalho respondendo à 
diversidade de domínios que as ciências recobrem. A fronteira disciplinar, com 
sua linguagem e com os conceitos que lhe são próprios, isola a disciplina em 
relação às outras e em relação aos problemas que ultrapassam as disciplinas.  

Já para Nascimento (2008), a disciplinarização do saber também pos-
sui a função de controle. 

Se cada disciplina do saber tiver sua ordem estabelecida, com fronteiras 

definidas pelo seu objeto de estudo, como também pela linguagem e 

pelos métodos próprios que são utilizados em suas investigações, fi-

caria mais o controle da ordem. É por isso que a hiperespecialização 

acadêmica é a principal marca da ciência de hoje. Cada vez mais se 

criam especializações, cada vez mais se estuda as partes de um todo. 

Surge assim, o poder que a detenção do conhecimento oferece ao in-

vestigador. O conhecimento, na atualidade, é um capital e detê-lo vale 

muito (NASCIMENTO, 2008, p. 42). 

Essa organização curricular disciplinarizada, segundo Morin (2002), 
corresponde ao conceito de multidisciplinaridade, ou seja, a existência simul-
tânea de diversas disciplinas sem o estabelecimento de vínculos entre elas. A 
multidisciplina envolve mais de uma disciplina, porém, sua teoria e sua meto-
dologia não são alteradas. O objetivo da multidisciplina é buscar um resultado 
imediato sem explorar a articulação e a integração existente entre as diferen-
tes disciplinas. 

Para Morin (2000) a grande dificuldade na multidisciplinaridade é a di-
ficuldade de “interarticulação” entre as diferentes disciplinas, pois cada uma 
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delas possui uma linguagem própria e conceitos particulares que precisariam 
ser compartilhados entre as diferentes linguagens. 

Assim, o neologismo interdisciplinaridade revela aquilo que está entre 

duas ou mais disciplinas, que são afetadas por processos interativos 

que produzem um determinado conhecimento que emerge a partir de 

contribuições disciplinares específicas [...] interdisciplinaridade é tam-

bém um princípio de reorganização epistemológica das disciplinas 

científicas (MORAES, 2008, p. 114 e 115). 

Surge então na Europa, de acordo com Fazenda (2008), em meados da 
década de 1960, a proposta da interdisciplinaridade como tentativa de elucida-
ção e de classificação temática das propostas educacionais que começavam 
a aparecer na época em oposição a todo o conhecimento que privilegiava a 
excessiva especialização e a toda e qualquer proposta de conhecimento que in-
citava o olhar do aluno numa única, restrita e limitada direção. Segundo a autora 
o processo interdisciplinar desempenha papel decisivo para dar corpo ao sonho 
de fundar uma obra à luz da sabedoria, da coragem e da humildade (p. 18).

A interdisciplinaridade, de acordo com Demo in Moraes (2008), passa a 
ser observada como a arte do aprofundamento para que se possa dar conta 
tanto das particularidades quanto da complexidade. A proposta interdisciplinar 
nada tem a ver com procedimentos acumulativos, justapostos e nem com 
amontoados de informações e sim, a construção de um único texto a partir de 
diferentes olhares dos diversos especialistas envolvidos. 

Para Moraes (2008), a interdisciplinaridade implica simultaneamente 
em uma transformação profunda da pedagogia, em um novo tipo de formação 
de professores e de um novo jeito de ensinar, passando de uma relação peda-
gógica baseada na transmissão do saber de uma disciplina ou matéria, que se 
estabelece segundo um modelo hierárquico linear, a uma relação pedagógica 
dialógica na qual a posição de um é a posição de todos.  

E, pensando em desenvolver essa pedagogia diferenciada, voltada para 
a construção do conhecimento através do ensino e da aprendizagem onde a 
participação do educando e do educador são trabalhados de uma forma in-
terdisciplinar e transdisciplinar a proposta da Pedagogia de Projeto é uma al-
ternativa para contrapor aos métodos das práticas educacionais tradicionais. 

A Escola e as práticas educativas fazem parte de um sistema de con-

cepções e valores culturais que faz com que determinadas propostas 

tenham êxito quando “se conectam” com algumas das necessidades 

sociais e educativas. Os projetos podem ser considerados como uma 

prática educativa que teve reconhecimento em diferentes períodos 

deste século, desde que Kilpatrick, em 1919, levou à sala de aula al-

gumas das contribuições de Dewey (HERNADÉZ, 1998, p. 66 e 67). 
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Segundo Prado (2003) a Pedagogia de Projetos é vista pelo seu caráter 
de potencializar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, pois o traba-
lho com projetos permite romper com as fronteiras disciplinares, favorecendo 
o estabelecimento de elos entre as diferentes áreas de conhecimento numa 
situação contextualizada da aprendizagem. No entanto, muitas vezes o pro-
fessor atribui valor para as práticas interdisciplinares e com isso passa a negar 
qualquer atividade disciplinar.  

A Pedagogia de Projeto numa perspectiva transdisciplinar, não omite a 
importância das especificidades das disciplinas pelo contrário, a proposta é 
relacionar e articular todas elas como afirma o Artigo 3º da Carta da Transdis-
ciplinaridade3. 

A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz 

emergir do confronto das disciplinas novos dados que as articulam en-

tre si; e ela nos oferece uma nova visão da Natureza e da Realidade. A 

transdisciplinaridade não busca o domínio de várias disciplinas, mas 
a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. 
(NASCIMENTO, 2008, p. 78) 

Prado (2003) também admite que o conhecimento específico ou disci-
plinar possibilita reconhecer e compreender as particularidades de um deter-
minado conteúdo, e o conhecimento integrado, interdisciplinar e transdiscipli-
nar também pode estabelecer relações significativas entre os vários tipos de 
conhecimentos. Ambos se realimentam e um não existe sem o outro. 

2. Transdisciplinaridade 

Segundo Nicolescu (2001) a transdisciplinaridade não é uma hiperdiscipli-
na ou uma nova disciplina, embora dela se alimente. Para ele, o sufixo trans 
indica aquilo que está ao mesmo tempo entre, através e além de qualquer 
disciplina. A disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e 
a transdisciplinaridade são as quatro flechas de um único e mesmo arco: o 
conhecimento (NICOLESCU, 2000 p. 17). 

A educação transdisciplinar, de acordo com Moraes (2006), surge com 
a finalidade de transformar a educação de uma forma mais integradora entre 
o ser, a sociedade e a natureza. Parte de uma proposta de educação com-
prometida com a ética e de uma aprendizagem construtiva, interacionista, so-
ciocultural e transcendente para o alcance de uma formação integral, na qual 
pensamento, sentimento e ação dialogam com as emoções, desejos e afetos, 
tanto nos objetivos como nas estratégias de ensino e de aprendizagem. 

Na transdisciplinaridade a busca é pela unidade do todo ressaltando 
que o micro pertence ao macro, e o macro pertence ao micro. A transdiscipli-

3As propostas da Carta 
da Transdisciplinaridade 
podem ser encontradas na 
íntegra no ANEXO.
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naridade significa mais que disciplinas que colaboram entre si para alcançar 
um projeto comum. Há um modo de se pensar organizado, que pode atraves-
sar as disciplinas e pode dar uma espécie de unidade profundamente integra-
dora como sugeridos nos artigos da Carta da Transdisciplinaridade:

Artigo 3º - A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disci-

plinar: faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as 

articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. 

A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 
disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e 
as ultrapassa.  

Artigo 4º - O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unifi-

cação semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. 

Ela pressupõe uma racionalidade aberta por um novo olhar, sobre a relativi-

dade da definição e das noções de “definição” e “objetividade”. O formalis-

mo e a rigidez das definições e o absolutismo da objetividade comportando 

a exclusão do sujeito levam ao empobrecimento.  

Artigo 5º - A visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em 

que ela ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo e sua 

reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também com a 

arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual. (CARTA DA TRANS-

DISCIPLINARIDADE apud NICOLESCU, 2001, p. 105). 

A Carta da Transdisciplinaridade elaborada no Primeiro Congresso 
Mundial da Transdisciplinaridadena Convenção de Arrábida em Portugal em 
novembro de 1994, traz os princípios fundamentais das propostas transdicis-
plinares. Essas propostas contribuem com ideias próprias para um novo para-
digma educacional e potencializam os quatro princípios – Aprender a Ser, Co-
nhecer, Fazer e Conviver – que atuam como pilares para o tipo de educação 
sugerida em 2003 pela Unesco através do Relatório Delors4:

Existem além dos princípios da UNESCO, três pilares básicos que, de 
acordo com Nicolescu (2001), também sustentam a teoria da transdiscipli-
naridade. São eles: A Complexidade, os Diferentes Níveis de Realidade e o 
Terceiro Incluído, os quais serão abordados a seguir.

2.1 O pensamento complexo 

Para Morin (2007), a complexidade e o pensamento complexo têm como pro-
posta reatar, articular, compreender e desenvolver sua própria autocrítica ante 
um paradigma simplificador que consiste em isolar, desunir e justapor.  

Se o paradigma rege os usos metodológicos e lógicos, o pensamen-

to complexo deve vigiar o paradigma. Diferentemente de um sistema 

4Delors foi o nome dado 
ao relatório elaborado 
para a Unesco em 2003 
na Comissão Internacional 
sobre Educação para o 
século XXI (DELORS, 
1999).
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simplificador que identifica a lógica ao pensamento complexo a gov-

erna evitando a fragmentação e a desarticulação dos conhecimentos 

adquiridos. O pensamento complexo não é, porém, uma nova lógica. O 

pensamento complexo precisa da lógica aristotélica, mas, por sua vez, 

necessita transgredi-la (e isso porque ela é igualmente pensamento). Ao 

ser paradigmaticamente dialógico, o pensamento complexo põe em evi-

dência outros modos de usar a lógica. Sem rejeitar a análise, a disjunção 

ou a redução (quando for necessária), o pensamento complexo rompe 

a ditadura do paradigma da simplificação. Pensar de forma complexa 

torna-se pertinente quando nos defrontamos (quase sempre) com a ne-

cessidade de articular, relacionar, contextualizar (MORIN, 2007 p. 38).

E inegável observar os avanços que as ciências provocam no mundo 
e nos seres que nele habitam. Avanços esses que transformam nossa reali-
dade e, que de acordo com Moraes (2008) passou de uma realidade objeti-
va, estável, uniforme, homogênea, fragmentada e previsível onde prevalecia 
o paradigma tradicional de natureza positivista, para uma realidade comple-
xa, difusa, relacional, indeterminada, contínua e descontínua, imprevisível 
e não linear em sua dinâmica operacional. Todas essas mudanças afetam 
diretamente na Educação e na forma de pensar dos indivíduos. 

É para essa complexidade caracterizada de nossa realidade que a ed-

ucação precisa dar respostas adequadas, competentes e oportunas. 

O grande problema é que o professor ainda não está preparado para 

atuar de maneira competente num mundo funcional em rede. Por sua 

vez, o Estado e a Sociedade ainda não têm consciência das impli-

cações e dos reflexos de tudo isso a curto, médio e longo prazos. O 

que queremos destacar, nesse momento, é que a grande maioria dos 

nossos problemas é transnacional, transdisciplinar, transversal em sua 

natureza absolutamente complexa (MORAES, 2008, p. 90).

O pensamento complexo, segundo Nascimento (2008), transgride o 
pensamento ordenado e cartesiano, agindo no sentido oposto, causando es-
tranheza para uns e alívio para outros.  

Para Mariotti (2007) a complexidade corresponde à multiplicidade, ao 
entrelaçamento e à interação contínua da infinidade de sistemas e de fenôme-
nos que compõem o mundo, as sociedades humanas, a pessoa humana e to-
dos os seres vivos, onde não é possível reduzir a complexidade a explicações 
simplistas, a regras rígidas, a fórmulas simplificadoras ou a esquemas fecha-
dos, a complexidade só pode ser entendida e trabalhada por um sistema de 
pensamento aberto, abrangente e flexível, ou seja, o pensamento complexo.  

De acordo com Morin (2009), existem seis operadores cognitivos que 
fazem parte do pensamento complexo. São eles: circularidade, autoprodução, 
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dialógica, hologramático, interação sujeito-objeto e ecologia da ação. Fare-
mos a seguir um breve resumo sobre cada um destes operadores cognitivos 
do pensamento complexo: 

Circularidade: O pensamento linear é um elemento fundamental do raciona-
lismo científico. A partir disso, a ciência moderna evoluiu fragmentando os co-
nhecimentos, as relações, e assim, perdendo a visão do todo. A circularidade 
surge a partir de uma proposta de causalidade recursiva e retroativa, capaz 
de buscar a partir dela, uma interpretação multidimensional e multirreferencial 
da realidade. O operador recursivo parte do princípio que toda causa gera um 
efeito. A recursividade está relacionada à concepção de que a causa produz o 
efeito, que produz essa mesma causa. Esse operador cognitivo da complexi-
dade perpassa todos os outros, pois é a circularidade o elemento que supera 
a ordem linear. Para Mariotti (2007) a circularidade está ligada a duas ideias 
essenciais. A primeira delas é a cibernética, introduzida por Norbert Wiener5 

. A segunda é a teoria dos sistemas, desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy6 

. Do ponto de vista do pensamento linear-binário, a relação causa-efeito se 
resume a dois momentos: princípio e fim. Não há fenômeno de causa única 
no mundo natural nem no cultural, onde houver seres vivos as relações serão 
sempre circulares. Por mais que pareçam lineares, elas são não-lineares: os 
efeitos retroagem sobre as causas e as realimentam. 

Autoprodução: Surge da Teoria da Autopoiese7 que parte de uma dinâmica 
não linear de concepção sistêmica da realidade. Nessa perspectiva, os ele-
mentos que compõem um sistema estão associados por meio de um acopla-
mento estrutural. Neste acoplamento, qualquer elemento influencia o sistema 
e, ao mesmo tempo, é influenciado por ele. O conhecimento, por exemplo, 
ao ser construído pelo indivíduo, o modifica internamente.  Indivíduo e meio 
se influenciam mutuamente em um processo contínuo de produção e auto-
-produção.  

Dialógica: Dialogia significa você juntar coisas, entrelaçar coisas, que apa-
rentemente estão separadas. A dialógica transcende a comunicação linear 
dialética e vai além da polaridade emissor-receptor. Em um processo de co-
municação genuína, os envolvidos estão em uma relação de acoplamento 
estrutural, modificando-se e modificando aos outros, considerando como es-
sencial a convivência com as contradições, entre estudante/estudante e estu-
dante/professor, por exemplo, em um movimento espiral de troca e evolução 
das pessoas e daquilo que está sendo discutido. Para Morin (2000) a dialógica 
ocorre para dar conta da associação do que aparentemente é considerado 
antagônico, a partir da ideia da união dos contrários. Sua representação é 
a espiral como imagem itinerante de algo que está sempre em processo, de 
algo inacabado. É a natureza dialógica da complexidade que nos leva a com-

5Norbert Wiener foi o 
matemático que criou a 
cibernética que pode ser 
definida como a ciência 
que estuda os sistemas 
de controle. Ele chamou 
de feedback o processo 
de retro-alimentação 
(MARIOTTI, 2007). 
6A teoria de sistemas foi 
proposta em meados de 
1950 pelo biólogo Ludwig 
von Bertalanffy onde se 
afirma que, ao invés de 
se reduzir uma entidade 
para o estudo individual 
das propriedades de suas 
partes ou elementos, deve 
focalizar-se no arranjo do 
todo, ou seja, nas relações 
entre as partes que se 
interconectam e interagem 
orgânica e estatisticamente 
(CAPRA, 2007).
7A Teoria da Autopoiese é 
um termo criado na década 
de 70 pelos biólogos e 
filósofos chilenos Francisco 
Varela e Humberto 
Maturana para designar a 
capacidade que os seres 
vivos têm de produzirem 
a si próprios. Segundo 
esta teoria, um ser vivo é 
um sistema autopoiético, 
caracterizado como uma 
rede fechada de produções 
moleculares onde as 
moléculas produzidas 
geram com suas interações 
a mesma rede de 
moléculas que as produziu 
(MATURANA & VARELA, 
2001).
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preender as relações entre equilíbrio e movimento, rigor e espontaneidade, 
mudança e permanência, objetividade e subjetividade como bases estruturais 
da dinâmica da vida. 

Hologramático: Para Morin (2000) a parte representa o todo e o todo repre-
senta cada uma de suas partes. Moraes (2008) exemplifica que cada célula 
é uma parte representativa do todo, como o DNA onde a totalidade do pa-
trimônio genético está presente em cada uma das partes. Como é o caso 
também, do indivíduo visto como representante de determinada sociedade, 
enquanto esta também se encontra representada em cada indivíduo pela cul-
tura, linguagem, normas, entre outros. Então, essa tessitura comum gerada 
pela trama da complexidade, pelos fluxos nutridores que ativam os diferentes 
fenômenos e processos, informa que tudo está relacionado com tudo nos di-
versos níveis organizacionais e também que toda ação implica interação, ou 
seja, inter-relação. 

Integração Sujeito-Objeto: Nós vemos um objeto de acordo com a nossa 
estrutura, isto é, de acordo com o modo como estamos preparados para vê-lo. 
Para Mariotti (2007) a realidade é aquilo que percebemos objetiva e subjetiva-
mente. É o que observamos e o que sentimos e pensamos em relação ao que 
observamos. O mundo externo é o mesmo para todos nós, mas o universo 
interno difere de indivíduo para indivíduo. Seus resultados internos, subjetivos, 
dependem da estrutura de cada um.  E, essa estrutura é complexa, pois é 
influenciada por vários outros fatores considerados subjetivos como emoção, 
cultura, o contexto histórico, social e político. O observador não está separado 
daquilo que observa. Portanto, fazemos parte do mundo e somos ao mesmo 
tempo sujeitos e objetos, percebedores e percebidos. 

Ecologia da Ação: A ecologia da ação, segundo Mariotti (2007), se ba-
seia na observação de que o curso da história não é linear e essa não-
-linearidade histórica é uma manifestação da complexidade, que inclui a 
ordem, a desordem e a organização. Isso significa que toda ação está su-
jeita ao determinismo, mas também está sujeita ao acaso. A ecologia da 
ação inclui riscos, estes por sua vez derivados das imprevisibilidades e 
das aleatoriedades inerentes ao mundo natural. De acordo com Mora-
es (2008) toda ação empreendida não passa de uma ação ecologizada8 

por causa de processos de inter-ação, de retro-ação,  de co-operação existen-
tes, ou seja, as ações ecologizadas acontecem a partir de interações mútuas: 
sujeito X sujeito, sujeito X objeto ou sujeito X meio. Este princípio também nos 
sugere que construímos o mundo influenciado pelas ações, ideias, pensa-
mentos, sentimentos, emoções e valores dos outros. Ainda segundo a autora, 
a compreensão deste fenômeno é muito importante porque acaba com a vi-
são determinista, behaviorista, que ainda prevalece na Educação. 

8Ação Ecologizada ou 
Ecologia da Ação são 
termos descritos por 
Edgar Morin e por outros 
pesquisadores para 
revelar que toda ação 
escapa à vontade do 
sujeito para entrar no jogo 
das interretroações que 
ocorrem no meio ambiente 
(MORAES, 2008).
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Além da Complexidade e do Pensamento Complexo com seus inúme-
ros desdobramentos através dos operadores cognitivos, abordaremos a se-
guir um pouco sobre o segundo pilar que sustenta a proposta transdisciplinar 
que são os Diferentes Níveis de Realidade. 

2.2 Os diferentes níveis de realidade 

Para Nicolescu (2001), “realidade” é aquilo que resiste das nossas experiên-
cias, representações, descrições, imagens ou formalizações matemáticas. A 
abstração não é um simples intermediário entre nós e a Natureza e sim, uma 
ferramenta para descrever a Realidade como uma das partes constitutivas da 
Natureza.  

Na física quântica, o formalismo matemático é inseparável da ex-

periência. Ele resiste, a seu modo, tanto por seu cuidado pela auto-

consistência interna como por sua necessidade de integrar os dados 

experimentais, sem destruir esta autoconsistência. Também noutro lu-

gar, na realidade chamada “virtual” ou nas imagens de síntese, são as 

equações matemáticas que resistem: a mesma equação matemática 

dá origem a uma infinidade de imagens. As imagens estão latentes 

nas equações ou nas séries de números. Portanto, a abstração é parte 

integrante da Realidade (NICOLESCU, 2001, p. 30). 

Segundo o mesmo autor, se permanecermos num único nível de Rea-
lidade, toda manifestação aparece como uma luta entre dois elementos con-
traditórios (por exemplo: onda A e corpúsculo não-A). O terceiro dinamismo, o 
do estado T, exerce-se num outro nível de Realidade, onde aquilo que parece 
desunido (onda ou corpúsculo) está de fato unido (quantum), e aquilo que 
parece contraditório é percebido como não-contraditório.  

As entidades quânticas: os quanta são muito diferentes dos objetos da 

física clássica: os corpúsculos e as ondas. Se quisermos a qualquer 

preço ligá-los aos objetos clássicos, seremos obrigados a concluir que 

os quantuns são, ao mesmo tempo, corpúsculos e ondas, ou mais pre-

cisamente, que eles não são nem partículas nem ondas, Se houver 

uma onda, trata-se, antes, de uma onda de probabilidade, que nos per-

mite calcular a probabilidade de realização de um estado final a partir 

de um certo estado inicial. Os quanta caracterizam-se por uma certa 

extensão de seus atributos físicos, como, por exemplo, suas posições 

e suas velocidade. As célebres relações de Heisenberg mostram, sem 

nenhuma ambiguidade, que é impossível localizar um quantum num 

ponto preciso do espaço e num ponto preciso do tempo. Em outras 

palavras, é impossível traçar uma trajetória bem determinada de uma 

partícula quântica. O indeterminismo reinante na escala quântica é um 
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indeterminismo constitutivo, fundamental, irredutível, que de maneira 

nenhuma significa acaso ou imprecisão (NICOLESCU, 2000, p. 20).

De acordo com Nicolescu (2001), a passagem de um nível de realidade 
a outro acontece por meio da mudança do nível de percepção, e esta percep-
ção está relacionada às possibilidades de ampliação dos níveis de consciên-
cia da cada sujeito. Outros pesquisadores como Maturana (2001), D‘Ambrósio 
(2005) e Capra (2007) também concordam com Nicolescu, sendo que Ed-
mund Husserl9 (2005) foi o primeiro a questionar a respeito dos fundamentos 
da ciência e descobrir a existência dos Diferentes Níveis de Percepção da Re-
alidade pelo sujeito observador. Em sua obra Investigações Lógicas de 1990, 
Husserl já afirmava que, o objeto em si transcende à consciência.

Mas essa teoria de Husserl, segundo Cox (2005), foi marginalizada pe-
los filósofos acadêmicos e incompreendida pelos físicos de sua época, fecha-
dos em suas próprias especialidades. Logo, Husserl foi pioneiro na exploração 
de uma Realidade multidimensional e multirreferencial, onde o ser humano 
pode reencontrar seu lugar e sua verticalidade. 

Para Nascimento (2008), os diferentes tipos de percepção levam à cons-
trução de diferentes níveis de Realidade. E todas as Realidades produzidas a 
partir das diferentes percepções são legitimadas da ação pelo ser humano.

O ponto de vista de alguém define sua percepção e compõe sua reali-

dade. A partir de uma percepção simplista, se constrói uma realidade 

simples e dual, excludente, do tipo “certo é assim, o resto é errado”. A 

partir de uma percepção complexa, é possível deslocar seu ponto de 

vista para compreender outras posições de pensamento e, neste ato, 

transcende-se para um nível superior de percepção e compreensão da 

realidade (NASCIMENTO, 2008, p. 76). 

Segundo Moraes (2008), a partir da existência de um único nível de 
realidade ou de materialidade, apoiada pela física tradicional, estamos reco-
nhecendo a presença de diferentes níveis de realidade no que se refere aos 
mundos macro e microfísico, ambos regidos por diferentes lógicas e níveis de 
causalidade, sendo uma linear e outra circular. Sendo assim, um mesmo ob-
jeto pode apresentar dois comportamentos distintos, indicando a coexistência 
de mundos diversos. 

Por fim, um resumo sobre a Lógica do Terceiro Incluído, o terceiro pilar 
metodológico transdisciplinar que, de acordo com Nicolescu (2001) é a pas-
sagem do nível de realidade que está associado a um nível de percepção e 
esta percepção está relacionada às possibilidades de ampliação dos níveis 
de consciência de cada sujeito, ou seja, essa ampliação da consciência é 
chamada pelo autor de Terceiro Incluído.

9Husserl (1859 - 1938): 
matemático e filósofo 
alemão que defendia a tese 
de que a atual percepção 
que temos de um objeto 
só se sustenta ante a 
possibilidade dos diversos 
perfis sob os quais esse 
objeto pode ser apreendido, 
ou seja, a fenomenologia, 
ao invés de igualar o 
objeto físico a um suposto 
fundamento ou substrato, 
iguala o objeto físico a 
todas as suas aparências, 
as atuais e possíveis. 
As aparências que estão 
sendo apresentadas não 
indicam uma coisa-em-
si fundamental, mas sim 
possíveis aparências 
que não estão sendo 
apresentadas atualmente, 
mas que poderiam vir a ser 
(COX, 2005, p. 29).
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2.3 A lógica do terceiro incluído 

De acordo com Moraes (2008) este princípio baseia-se na Física Quântica 
mediante a descoberta do Princípio da Complementaridade de Bohr10, que in-
troduziu a não-contradição, a partir da existência de uma, outra representação 
“T” que é produto da dinâmica entre “A” e “não-A”. Aquilo que era desunido e 
contraditório passou a ser complementar ao se perceber a existência de uma 
coerência lógica entre essas duas possibilidades de representação.  

A coexistência entre o “mundo quântico” e o “mundo macrofísico”, leva-
ram, no plano da teoria e da experiência científica, ao aparecimento de pares 
de contraditórios mutuamente exclusivos (“A” e “não-A”): onda e corpúsculo, 
continuidade e descontinuidade, separabilidade e não separabilidade, causa-
lidade local e causalidade global, simetria e quebra de simetria, reversibilidade 
e irreversibilidade do tempo. Esta lógica baseia-se em três axiomas: 

1. O axioma da identidade: “A” é “A”; 

2. O axioma da não-contradição: “A” não é “não-A”; 

3. O axioma do terceiro excluído: não existe um terceiro termo “T” (“T” de “Ter-
ceiro Incluído”) que é ao mesmo tempo “A” e “não-A”. 

Lupasco11, segundo Nicolescu e Badescu (2001), foi buscar no conhe-
cimento oriental para mostrar que a lógica do terceiro incluído é uma verda-
deira lógica, formalizável e formalizada, multivalente (com três valores: “A”, 
“não-A” e “T”) e não contraditória.

Para Nicolescu (2001), a compreensão do axioma do terceiro incluído 
“T” é ao mesmo tempo tudo que está em “A” e “não-A” e isso fica mais clara 
quando introduzida a noção de “níveis de realidade”. 

Para se chegar a uma imagem clara do sentido do terceiro incluído, 
representemos os três termos da nova lógica: “A”, “não-A” e “T” e seus dina-
mismos associados por um triângulo onde um dos ângulos situa-se num nível 
de realidade e os dois outros num outro nível de realidade. Se permanecer-
mos num único nível de realidade, toda manifestação aparece como uma luta 
entre dois elementos contraditórios (por exemplo: onda seria “A” e corpúsculo 
corresponde a “não-A”).  

O terceiro dinamismo, o do estado “T”, exerce-se num outro nível de 
realidade, onde aquilo que parece desunido (onda ou corpúsculo) está de fato 
unido (quantum), e aquilo que parece contraditório é percebido como não con-
traditório. É a projeção de “T” sobre um único e mesmo nível de realidade 
que produz a impressão de pares antagônicos, mutuamente exclusivos (“A” e 
“não-A”). Um único e mesmo nível de realidade só pode provocar oposições 
antagônicas. Ele é, por sua própria natureza, autodestruidor, se for comple-
tamente separado de todos os outros níveis de realidade. Um terceiro termo, 

10Após o Princípio da 
Complementaridade 
ter sido formulado pela 
primeira vez pelo físico 
dinamarquês Niels Bohr 
que explicou a natureza 
complementar da 
matéria e a existência de 
superposição de estados.

11As ideias fundamentais do 
físico e filósofo Stéphane 
Lupasco consiste na 
criação de uma lógica 
energética que coloca o 
dinamismo contraditório 
na própria natureza e 
estrutura do lógico, visando 
à contradição irredutível e 
a coexistência contraditória 
da afirmação e da negação 
(NICOLESCU e BADESCU, 
2001).
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digamos, “T”, que esteja situado no mesmo nível de realidade que os opostos 
“A” e “não-A”, não podem realizar sua conciliação.  

Nicolescu (2001) ressalta o princípio epistemológico cuja materializa-
ção depende das relações entre os três pilares: a Complexidade, a Lógica do 
Terceiro Incluído12 e os Diferentes Níveis de Realidade como mostra a figura 
a seguir.

Figura 1 - Pilares da Transdisciplinaridade

De acordo  com Nicolescu (2001) sem uma metodologia a transdiscipli-
naridade seria uma proposta vazia. E, só é possível criar métodos e modelos 
transdisciplinares adequados a situações particulares e práticas se baseando 
nos três pilares metodológicos da transdisciplinaridade: a Complexidade, os 
Níveis de Realidade e a Lógica do Terceiro Incluído. 

 

3. Os sete saberes necessários à educação do século XXI 

De acordo com Moraes (2008) a partir das teorias da física quântica, da nova 
biologia e da cibernética, a ciência vem anunciando o surgimento de novos 
referenciais teóricos que expressam novas configurações epistêmicas funda-
mentadas nessas teorias. E, essas referências vêm consolidando uma base 
conceitual sólida caracterizada por grandes temas capazes de fundamentar 
os processos interativos, interpretativos, reconstrutivos, reflexivos e cooperati-
vos que surgem nos ambientes de aprendizagem, presenciais ou virtuais, sob 
a perspectiva da construção do conhecimento. 

Entre os temas constituintes deste novo cenário epistemológico que 

vem se consolidando, destacamos aqueles relacionados à teoria Au-

topoiética de Maturana e Varela e à teoria Enactiva de Varela que car-

acteriza a organização dos sistemas vivos e explica a bio-psicosoci-

ogênese do conhecimento humano [...] Temos também a teoria dos 
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sistemas abertos ou das estruturas dissipativas de Prigone, conhecida 

como teoria da ordem mediante flutuações, os estudos sobre a inde-

terminação quântica de Heisenberg com seu Princípio da Incerteza, 

o Princípio da Complementaridade de Bohr e os diferentes níveis de 

realidade explicados por Basarab Nicolescu. Essas teorias e temas 

também convergem e alimentam grande parte da construção teórica 

relacionada ao Pensamento Complexo de Edgar Morin (MORAES, 

2008, p. 45 e 46). 

Segundo Morin (2000) o Pensamento Complexo13 é uma maneira de 
repensar a realidade e a Educação saindo de um padrão de pensamento car-
tesiano, que leva à fragmentação do conhecimento para uma visão significa-
tiva do todo.

Relacionamos a seguir um breve resumo sobre os Sete Saberes Ne-
cessários para a Educação do Século XXI sugeridos por Morin (2009): 

As Cegueiras do Conhecimento: o erro e a ilusão: De acordo com Mo-
rin (2000), todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão e, que a 
Educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum 
grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão.  

Os Princípios do Conhecimento Pertinente: Neste saber, Morin (2000) ex-
plica que a era planetária precisa situar tudo no contexto complexo planetário. 
E, que para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e co-
nhecer os problemas do mundo se faz necessária a reforma do pensamento. 
Entretanto, essa reforma é paradigmática e, não, programática. 

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois 

existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de 

um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de 

outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. 

Nessa inadequação tornam-se invisíveis: o contexto; o global; o multi-

dimensional; o complexo. Para que o conhecimento seja pertinente a 

educação deverá torná-los evidentes (MORIN, 2000, p. 36). 

Ensinar a Condição Humana: Ensinar que os seres, além de culturais são 
também físicos, biológicos, psíquicos, imaginários, históricos, culturais e que 
necessário se estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas 
entre as partes e o todo no mundo complexo. De acordo com Morin (2000) 
conhecer o humano é, antes de tudo, situá-lo no universo e não o separar 
dele. Desse modo, a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo 
o ensino. 

13Complexo vem do latim 
“complexus”, que vem do 
verbo complectere, que 
simplesmente quer dizer: 
“Aquilo que é tecido em 
conjunto (MORIN, 2000).
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Disso decorre que, para a educação do futuro, é necessário promover 

grande remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências 

naturais a fim de situar a condição humana no mundo, dos conheci-

mentos derivados das ciências humanas para colocar em evidência a 

multidimensionalidade e complexidade humanas, bem como integrar 

(na condição do futuro) a contribuição inestimável das humanidades, 

não somente a filosofia e a história, mas também a literatura, a poesia 

e as artes (MORIN, 2000, p. 480). 

Ensinar a Identidade Terrena: Ensinar a identidade terrena, mostrando que 
todos os seres humanos partilham de um destino comum. Para Morin (2000), 
o planeta exige um pensamento policêntrico capaz de apontar o universalis-
mo, não abstrato, mas consciente da unidade/diversidade da condição huma-
na; um pensamento policêntrico nutrido das culturas do mundo. Educar para 
este pensamento é a finalidade para educação do futuro, que deve trabalhar 
na era planetária, para a identidade e a consciência terrenas. 

Enfrentar as Incertezas: Ensinar a enfrentar as incertezas, os imprevistos e o 
inesperado. A ciência cartesiana construiu a ideia de que tudo que é científico 
pertence ao reino da certeza, até que em 1927, Werner Heisenberg surgiu 
com o enunciado na mecânica quântica impondo restrições à precisão atra-
vés do Princípio da Incerteza14. Morin (2000) diz que precisamos aprender a 
enfrentar as incertezas, já que vivemos em uma época de mudanças em que 
os valores são ambivalentes, em que tudo está ligado. 

Ensinar a Compreensão: A compreensão deve ser o meio e o fim da comu-
nicação humana. Segundo Morin (2000) a compreensão torna-se até parado-
xal, pois, mesmo o planeta cada vez mais conectado por redes, fax, telefones 
celulares, modems e internet ainda existe a incompreensão, ou seja, a comu-
nicação não garante a compreensão “quanto mais próximos estamos, melhor 
compreendemos” é uma verdade relativa. Para o autor compreender inclui 
necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de projeção e 
sendo intersubjetiva ela pede abertura, simpatia e generosidade. 

A compreensão não pode ser quantificada. Educar para compreender 

a matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa; educar para 

a compreensão humana é outra. Nela encontra-se a missão espiritual 

da educação; ensinar a compreensão entre as pessoas como condição 

e garantia intelectual e moral da humanidade (MORIN 2000, p. 93). 

A Ética do Gênero Humano: Compreender que o indivíduo é, ao mesmo 
tempo, indivíduo, parte da sociedade e parte da espécie. Religar indivíduo, 
sociedade e espécie. Segundo Morin (2009) somos seres humanos e também 
indivíduos; somos uma pequena parte da sociedade e também o fragmento 
de uma espécie. Para Morin (2000) individuo, sociedade e espécie são não 

14O Princípio da Incerteza 
é um enunciado criado por 
Werner Heisenberg (Prêmio 
Nobel em 1932) onde ele 
afirma que um determinado 
elemento atômico pode 
se comportar como 
onda e como partícula. 
Os humanos também 
são ondas e partículas, 
partículas enquanto seres 
individualizados e onda 
enquanto seres portadores 
de multiplicidades. 
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apenas inseparáveis, mas co-produtores um do outro. Cada um desses ter-
mos é, ao mesmo tempo, meio e fim dos outros.  

Desde então, a ética propriamente humana, ou seja, a antropo-ética 
deve ser considerada como a ética da cadeia de três termos indivíduo/socie-
dade/espécie, de onde emerge nossa consciência e nosso espírito propria-
mente humano. Essa é a base para ensinar a ética do futuro. A antropo-ética 
supõe a decisão consciente e esclarecida de: assumir a condição humana 
indivíduo/sociedade/espécie na complexidade do nosso ser; alcançar a hu-
manidade em nós mesmos em nossa consciência pessoal; assumir o destino 
humano em suas antinomias e plenitude (MORIN, 2000, p. 106). 

Ao indicar estes saberes como necessários, Morin (2000) tem como obje-
tivo estabelecer princípios educativos que indiquem uma postura diferente dian-
te dos exageros da sociedade do conhecimento e da necessidade de situar a 
educação na totalidade dos desafios e incertezas do nosso tempo, contribuindo 
assim para aprofundar a visão transdisciplinar da educação e expor problemas 
fundamentais que permaneceram totalmente ignorados ou esquecidos e cuja 
compreensão é necessária para se ensinar no próximo século. 

Para Morin (2000), a formação cidadã requer uma nova ética, por isso, 
a educação do futuro deve estimular a compreensão, a responsabilidade, a 
harmonização, a percepção global, a unidade da diversidade cultural por op-
ções espontâneas, individuais, em prol do coletivo, levando os indivíduos a 
reconhecerem novas formas de solidariedade. 

Síntese do Capítulo
Neste Capítulo 1, abordamos os princípios metodológicos sugeridos pela pro-
posta transdisciplinar que surgem a partir das necessidades emergidas na 
prática através dos seus pilares: a Complexidade, os Níveis de Realidade e a 
Lógica do Terceiro Incluído. A transdisciplinaridade caminha de acordo com 
seu tempo e não é estática, buscabdo desenvolver a formação do ser humano 
na sua inteireza interagindo com a sociedade e a natureza, contextualizando o 
conhecimento às mudanças no mundo. 

Para isso, as transformações no âmbito educacional necessitam passar 
de uma realidade objetiva, estável, uniforme, homogênea, fragmentada e pre-
visível onde ainda prevalece o paradigma tradicional de natureza positivista, 
para uma realidade complexa, difusa, relacional, indeterminada, contínua e 
descontínua, imprevisível e não linear em sua dinâmica operacional afetando 
diretamente na forma de pensar dos indivíduos.
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Vídeo - Mudando Paradigmas na Educação (Dublado) - RSA Animate. Dis-
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em: 20/10/2017.

Vídeo - Romper Paradigmas (Animação). Disponível em: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=N91tks1lY8E&t=2s > Acessado em: 28/10/2017. 

Atividades de avaliação
Pensar e repensar a prática docente verificando as relações entre a formação, 
a teoria e a prática do ensino de Artes nas escolas, pois de acordo com os PCN 
“No ensino de Arte no Brasil observamos um enorme descompasso entre as 
práticas e a produção teórica na área, incluindo a apropriação desse conhe-
cimento por uma parcela significativa dos professores” (BRASIL, 1998, p. 29).

A partir das sugestões propostas no Capítulo 1, crie e desenvolva um 
Plano de Aula ou um Projeto de Artes com a temática “Arte Contemporânea”. 

Dica 1: Você pode direcionar a prática pedagógica para uma faixa etária espe-
cífica da Educação Infantil, do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio utili-
zando uma ou mais linguagens artísticas: Música, Dança, Teatro e Artes Visuais.

Dica 2: Siga o Roteiro como exemplo para elaborar o Plano de Aula ou Projeto 
de Artes:

1. Identificação - Tema/Duração da Atividade/Turma/Professor
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2. Objetivo Geral - É um objetivo amplo sobre o conteúdo que será abordado 
e o que espera ser alcançado em termos de aprendizagem pelos alunos.

3. Objetivos Específicos - Escrever pontualmente aquilo que você quer e en-
tende ser importante que seus alunos aprendam, habilidades que devem 
ser desenvolvidas. 

4. Conteúdo Programático - Listar os conteúdos.

5. Metodologia - Como fazer? A metodologia se refere aos caminhos a serem 
percorridos pelo professor para alcançar os objetivos estabelecidos.

6. Avaliação - Descrever a forma que você irá avaliar os alunos para saber 
se eles compreenderam os conteúdos trabalhados. Quais instrumentos 
avaliativos você irá utilizar? Quantas avaliações serão aplicadas. Após a 
finalização da aula, é fundamental que você faça uma recapitulação de 
tudo que aconteceu. Anote os imprevistos, os comentários das crianças, se 
o seu investimento foi satisfatório ou se deve propor novas alternativas de 
ensino. Essa prática fará com que você evolua como profissional e melhore 
sua didática ao longo do tempo.

7. Referências Bibliográficas - Listar as fontes bibliográficas que você consultou. 
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2
A Formação dos Educadores 

Musicais no Brasil
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Objetivos

Introdução 

A formação dos educadores musicais no Brasil, é um assunto muito discutido 
por vários pesquisadores, alguns deles, como Loureiro (2001), mencionam 
que esta formação já era praticada pelos próprios povos indígenas ao repas-
sarem seus rituais através da música, para outros pesquisadores comum a 
ótica mais europeia, esta formação musical teve início com a chegada dos 
Jesuítas no século XVI.

Mas, o objetivo deste texto não é aprofundar tais aspectos, faremos 
neste capítulo alguns recortes cronológicos a partir de uma perspectiva 
onde a disciplina e a compartimentalização atingiram a Educação e, 
consequentemente, a formação do Educador Musical no Brasil. 

Na época do Brasil Colônia, a evangelização dos nativos exigiu dos 

jesuítas uma atuação diferente da que era desenvolvida nos colégios 

europeus, que acolhiam a elite da sociedade europeia da época e ofere-

ciam o que hoje poderíamos chamar de ensino médio. Entre os recursos 

utilizados destaca-se a música, em função da forte ligação dos indíge-

nas com essa manifestação artística, pois eram músicos natos que, em 

harmonia com a natureza, cantavam e dançavam em louvor aos deuses, 

durante a caça e a pesca em comemoração a nascimentos, casamen-

tos, mortes ou festejando vitórias alcançadas (LOUREIRO, 2001 p. 44)

Segundo Loureiro (2001) os jesuítas, achavam que as manifestações 
artísticas dos silvícolas nada mais eram que rituais de magia e, assustados 
com seu caráter pagão foi desenvolvido por eles um intenso trabalho visando 
sua eliminação através do canto chão e dos autos teatrais de cunho moral e 
religioso, fazendo com que, aos poucos os índios fossem perdendo a espon-
taneidade e naturalidade que se fazia com a música. 
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Loureiro (2001) afirma também que este enfoque técnico-linear percor-
reu todo o período do Brasil Império onde os interesses estavam voltados para 
a capacitação técnica de indivíduos a partir de uma ótica essencialista que 
privilegiava o talento, a vocação, o dom, ou seja, os atributos que eram consi-
derados na época indispensáveis para a prática e a formação do artista. 

Neste período, o ensino de música no Imperial Conservatório de Música 
e no Instituto Nacional de Música, baseavam-se no paradigma técnico-linear, 
onde a prioridade estava em preparar indivíduos para o desempenho de fun-
ções específicas, como atuar na igreja e no teatro.  

Seu currículo original constava das seguintes disciplinas: rudimentos pre-

paratórios e solfejos; canto para o sexo masculino; rudimentos e cantos 

para o sexo feminino; instrumentos de corda; instrumentos de sopro; har-

monia e composição. Este elenco de disciplinas remetia, clara e objetiva-

mente, aos objetivos propostos “à capacitação técnica de artistas para 
suprirem as exigências do Culto ao Teatro” (FREIRE apud LOUREIRO, 

2001, p. 52 e 53).

 Não podemos deixar de mencionar o Canto Orfeônico idealizado por 
Villa Lobos na década de 1930 como uma proposta vinculada a ideologia na-
cionalista que se tornou pelo Decreto Federal 19.890/31, disciplina obrigatória 
no currículo das escolas públicas no Brasil. 

O caráter disciplinador implícito no projeto para a oficialização do en-

sino do canto orfeônico nas escolas, interessava aos educadores e 

agentes políticos, uma vez que a música poderia trazer as massas 

à cena política onde os políticos assumiriam o papel de sepultar a 

República Velha, instaurando, no lugar desta, a República Nova (1930) 

e o Estado Novo (1937) (CONTIER apud LOUREIRO, 2001, p. 57).

Segundo Saviani (2010) apesar de ser considerado um projeto de cunho 
político, o Canto Orfeônico resistiu até o início da década de 60, onde o Brasil 
experimentava uma sociedade em crescente processo de industrialização, co-
locando a Educação em processo de descompasso com esta circunstância.  

De acordo com Fonterrada (2008), nesse mesmo período foi criada 
pela Comissão Estadual de Música, o Curso de Formação de Professores 
de Música, onde os alunos se submetiam a uma prova de seleção e tinham a 
oportunidade de estudar com grandes nomes da música como Roberto Sch-
norrenberg, Osvaldo Lacerda, Cyro José Monteiro Brisolla, Diogo Pacheco e 
Klaus Dieter Wolf. 

Em 1964, a Educação era planejada por economistas de modo a garan-
tir o controle político e ideológico sob todos os níveis. Nesse momento, o en-
sino secundário deveria responder às demandas de produção do capitalismo. 
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No Brasil na década de 1970, segundo Oliveira (2006), foram ensejados 
programas de formação de mão-de-obra, já que a lógica era se preparar para 
o progresso do setor urbano industrial. Isto seguramente implicou em mudan-
ças na estrutura educacional, resultando na criação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 5.692/1971, que garantia a obrigatoriedade do ensino 
profissionalizante no ensino médio, visando atender às demandas por técni-
cos e conter a pressão sobre o ensino superior, através de iniciativas como o 
Programa Intensivo de Formação de mão-de-obra. 

A proposta, no entanto, não foi muito bem aceita pelos alunos, pais e 
empresários da área da Educação e essas contradições geraram algumas 
medidas piramidais no campo educativo, fazendo ressurgir os cursos tecno-
lógicos e prolongando-se a duração desses cursos para inibir a pressão por 
vagas no mercado de trabalho. Assim, a responsabilidade pela Educação era 
cada vez mais transferida do Estado para o Estudante.  

E, com a implementação da Lei 5.692/1971, surgiu então o professor 
polivalente15 em Artes e a disciplina de Educação Musical passou a ser uma 
das linguagens oferecidas nas aulas de Educação Artística.  

Ao negar-lhe a condição de disciplina e colocá-la com outras áreas 

de expressão, o governo estava contribuindo para o enfraquecimento 

e quase total aniquilamento do ensino de música; os cursos superi-

ores de educação artística surgiram em 1974, um pouco depois da 

promulgação da lei, e tinham caráter polivalente. Hoje, passados tantos 

anos, ainda se sentem os efeitos dessa lei, não obstante os esforços 

de muitos educadores musicais para fortalecer área (FONTERRADA, 

2008, p. 218). 

Vale ressaltar que havia movimentos dos teóricos da Educação que vis-
lumbravam outras perspectivas e questionavam os modelos implantados. A 
partir dessas outras concepções, em 1982 foi instituída a Lei 7.044 que extin-
guia o ensino profissionalizante obrigatório em nível médio.  

Em 1988, foi apresentado o projeto de uma nova Lei de Diretrizes e 
Bases pelo Deputado Octávio Elísio, substituído posteriormente pelo projeto 
do senador Darcy Ribeiro, e que veio a se tornar a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação 9.394/96.  

De acordo com Penna (2008) a atual LDB, estabelece que “o ensino da 
arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da edu-
cação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 
(Lei 9.394/96 – artigo 26, parágrafo 2º), garante um espaço para a(s) arte(s) na 
escola, como já estabelecido em 1971, com a inclusão da Educação Artística 
no currículo pleno. E continuam a persistir a indefinição e ambiguidade que 

15O professor de educação 
artística tinha formação 
polivalente, isto é, devia 
dominar quatro áreas 
de expressão artística 
– música, teatro, artes 
plásticas e desenho 
substituído mais tarde pela 
dança. Fonte: Fonterrada, 
2008. 
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permitem a multiplicidade, uma vez que a expressão “ensino da arte” pode ter 
diferentes interpretações, sendo necessário defini-la com maior precisão.  

Nesse sentido, algumas especificações a respeito vão ser encontradas 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental e 
médio (BRASIL, 1997, 1998, 1999), documentos elaborados pelo Ministério 
da Educação (MEC), que, embora não tenham formalmente um caráter obri-
gatório, configuram uma orientação oficial para a prática pedagógica, e têm 
sido utilizados pelo MEC como referência para a avaliação das escolas e alo-
cação de recursos.  

Os PCN para o ensino fundamental subdividem-se em dois conjuntos 
de documentos, um para os 1º e 2º ciclos (1ª à 4ª séries), outro para os 3º e 
4º ciclos (5ª à 8ª séries), publicados em 1997 e 1998, respectivamente, com 
volumes dedicados às áreas de conhecimento e aos temas transversais que 
compõem a estrutura curricular.  

Nos dois documentos para a área de Arte, são propostas quatro mo-
dalidades artísticas: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança, mas não há indi-
cações claras sobre como encaminhar essa abordagem na escola, que tem 
a seu cargo as decisões a respeito de quais linguagens artísticas, quando e 
como trabalhá-las na sala de aula. No ensino médio, o currículo abarca uma 
base nacional comum e uma parte diversificada, sendo Arte uma disciplina 
potencial da área - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que integra a 
base comum.  

Outro aspecto que demonstrou a mudança de rumo do Estado brasi-
leiro foi a aprovação da emenda constitucional nº 14/1996 que alterou o art. 
208 da Constituição que retirou o caráter obrigatório de realização do ensino 
médio, deixando um vazio entre o ensino fundamental e o ensino superior.  

As políticas educacionais no decurso de 1980 a 1990 apresentaram 
caráter seletivo e focalista, não vislumbrando a universalização e coadunando 
com a lógica do atual modelo de desenvolvimento pautada no princípio da 
flexibilidade.  

No Ensino da Música, esta nova Lei ajudou, mas, muitos estabeleci-
mentos de nível superior continuam a ter cursos de licenciatura em Educação 
Artística de caráter polivalente, em que a opção pela modalidade da habilita-
ção em Música só ocorre na metade do curso, como afirma Fonterrada (2008) 
citando ainda a morosidade do MEC (Ministério da Educação) em reformular 
estas propostas dos cursos de graduação em Artes, tornando-os defasados 
em relação às condições socioeconômico, político e culturais da atualidade. 

A legislação aprovada em dezembro de 10996 (LDBEN n.9394/96) 

aponta para uma nova maneira de encarar o ensino de artes, e é a 
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respeito disso que é preciso refletir, pois, ao mesmo tempo que acena 

para novas possibilidades e reacende entre os músicos a esperança 

de poder contar, novamente, com o ensino musical nas escolas, é 

grande a distância que separa a lei e os documentos governamentais 

a respeito de educação da efetiva implantação da música na escola 

(FONTERRADA, 2008, p. 222). 

Assim, a década de 1990, acabou por apresentar um desfecho dos acon-
tecimentos das décadas de 1970 e 1980. Tendo neste momento as propostas 
educacionais os seguintes direcionamentos: ações para permanência na esco-
la; profissionalização na educação; democratização na gestão; financiamento 
na educação; e a busca de contemplar todos os níveis de ensino. Todas estas 
questões orientaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LD-
BEN (Lei no. 9.394/96), a qual segundo Shiroma (2011) tem como norte o sécu-
lo XXI, visando responder as exigências do mundo moderno.  

Contraditoriamente, nas escolas de ensino fundamental e médio, a situ-

ação é de ausência quase total da música, pois as questões que cercam 

sua presença vêm de muito tempo atrás, anteriormente à nova legislação 

e, embora esta contemple o ensino de artes e compreenda cada linguagem 

artística como disciplina autônoma, ainda não se conquistou uma situação 

particularmente favorável à presença da música nas escolas (FONTER-

RADA, 2008, p. 221).

O fato é que a última LDBEN não causou ao Estado obrigação de apre-
sentar mudanças substantivas na Educação, tornando-se uma compilação 
das questões que vinham sendo discutidas, fazendo os consensos e acordos 
necessários para responder às novas demandas do mundo globalizado e às 
exigências de entidades internacionais, incluindo instituições financeiras. Es-
tas passam a deliberar sobre as estratégias de alteração na Educação, tendo 
como foco formar trabalhadores adaptáveis às demandas do mercado e ga-
rantir o consenso do projeto internacional, direcionado pelo relatório Delors16 
produzido para dar respostas às situações de exclusão social, continuando a 
concepção salvacionista de Educação. 

É predominante na última década do século XX, o que Saviani (2010) 
considera “neoescolanovismo” e “neotecnicismo” que exigem flexibilidade e 
qualidade total, sob uma lógica de satisfação voltada para os interesses pri-
vados, baseada nos preceitos da teoria do capital humano, em que o sujeito 
é responsabilizado pela sua condição e chamado a colaborar com os rumos 
da sociedade.

A partir de então, também se delineia a lógica da formação por compe-
tências, o que deveremos verificar na própria sala de aula através das práticas 
realizadas dos professores de arte.

16Delors foi o coordenador 
da comissão internacional 
sobre educação para o 
século XXI a qual através 
de um relatório entre 1993-
1996 visava dar respostas a 
situação de exclusão social 
ao modo, obviamente, do 
processo de mundialização 
do capital. Fonte: Shiroma, 
2011.  
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Desde, então, no novo século, vê-se o empenho dos governos, alimen-
tados, ainda, pelas deliberações internacionais em difundir a “pedagogia das 
competências” nas escolas e nas empresas, como preconiza Saviani (2010), 
com o objetivo de formar indivíduos mais produtivos e gerar mais valia. Daí a 
demanda de difusão de uma Educação profissional dissociada de uma forma-
ção integral.  

O enlace dessas determinações históricas por condições mais flexíveis 
na relação trabalho e Educação será percebido no Decreto 5.154/2004 que se 
propõe a resgatar a base unitária do ensino médio, sem impedir os dissensos 
e disputas teóricas circundantes à temática da educação profissional. 

De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) o conteúdo final do 
decreto de 2004 sinaliza a persistência de forças conservadoras no manejo 
do poder, mas também aponta a timidez política do governo na direção de um 
projeto nacional de desenvolvimento popular e de massa.  

Sobre a situação atual das Políticas Públicas voltadas para a Educação 
Musical, a temática da nova Lei 11.769/08 com a obrigatoriedade das escolas 
em colocar o Ensino de Música no currículo, tem sido alvo de constantes dis-
cussões.  Principalmente no que se refere ao Artigo 2º vetado posteriormente 
ao projeto de lei onde dizia: ”O ensino da música será ministrado por professo-
res com formação específica na área”.  

O artigo citado foi vetado alegando que, “a música é uma prática social 
e que os diversos profissionais atuantes na área não possuem formação aca-
dêmica, embora tenham competência reconhecida. A justificativa prossegue 
explicitando que - esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal 
conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto” (BRASIL, 2008). 

Essa justificativa ainda gera muita polêmica entre os educadores mu-
sicais, pois ainda não temos profissionais habilitados em música suficientes 
para atender as demandas das escolas no país. Vale ressaltar ainda, que mui-
tos desses profissionais não vão lecionar em escolas públicas. 

As discussões apontadas tornam importante a realização de estudos 
empíricos em instituições educacionais para observar como as demandas 
da sociedade interferem na formação musical dos educandos na atualidade. 
Precisamos também levar em consideração que a formação do educador mu-
sical com Bacharelado e o Licenciado possuem áreas de atuação diferentes, 
logo necessitam de formações para as competências específicas a partir das 
demandas da sociedade de forma abrangente e contextualizada. 

Constata-se, mediante a análise dos currículos dos cursos de Música 

compulsados, dos mais antigos aos atuais, em qualquer fase do es-

tudo, que todos os aspectos que compõem a formação do músico são 
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direcionados para o plano da execução musical, mas apesar de não 

ser preparado para lecionar, as oportunidades do exercício profissional 

encaminham o instrumentista para a área do ensino. Vários estudos 

apontam que, mesmo nos cursos superiores de Música em Bachare-

lado e Licenciatura, a atividade predominante exercida pelos alunos 

e egressos dos cursos de Música está ligada às atividades de ensino 

(LIMA, 2009, p. 11 e 12). 

Depois da implementação da Lei 11.769/08 onde, o ensino de Música 
passa a ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curri-
cular nas escolas, buscando na perspectiva da proposta transdisciplinar, um 
novo paradigma educacional para o século XXI. 

Pois, ainda nos deparamos com educadores musicais que, na maioria 
das vezes, impõem suas crenças, insistem em utilizar métodos ultrapassados 
e, que nem sempre estão condizentes com as demandas atuais da socieda-
de, ou seja, estes educadores não levam em consideração a diversidade dos 
níveis de conhecimentos, das percepções e das perspectivas dos educandos.  

 

1. Formação transdisciplinar 

A transdisciplinaridade surge então, como uma proposta em busca de um 
conhecimento relevante que possa gerar ações que beneficiem a Educação 
Musical dentro deste contexto de mundo atual. 

Lima (2009) nos fala da urgência que a sociedade atual tem em produzir 
bons professores, por isso que as políticas públicas têm interesse nos cursos 
de formação e capacitação de docentes. Mas, a arte de ensinar e interceder 
de forma positiva na formação dos indivíduos não se consuma apenas com a 
implantação de cursos para aquisição de conhecimentos automáticos e sim 
de outras habilidades, muito mais subjetivas e complexas.  

A proposta transdisciplinar implica em uma nova postura docente. O 

professor ao ensinar, deve buscar fazê-lo de forma significativa, pois 

o que está em jogo não é a simples transmissão de saberes, mas, 

a busca pelo desenvolvimento integral da personalidade humana do 

aluno e o respeito à sua individualidade (LIMA, 2009 p. 94).

Os jovens precisam dar sentido ao conhecimento adquirido e isso só 
é possível quando um professor que, além do conteúdo se preocupa com a 
formação integral da personalidade, desenvolvendo o caráter ético e moral, 
tal como acontecia na Grécia Antiga, como afirma Fonterrada (2008) onde se 
acreditava que a música colaborava na formação do caráter e da cidadania, 
no desenvolvimento ético e a integração do jovem na sociedade.  
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O educador, portanto, numa atitude transdisciplinar, deve tentar ao 

máximo encontrar o ponto de vista de seu aluno. É dessa maneira que 

ele poderá compreender a lógica construída do educando, a partir de 

suas percepções e vivências pessoais. Essa postura exige do edu-

cador a abertura necessária para abster-se de uma posição cômoda 

e simplista de detentor de um conhecimento único e legítimo, como 

ainda fazem a maioria dos professores que perpetuam a educação 

moderna tradicional. O conhecimento do professor é somente uma das 

imagens possíveis de uma realidade complexa (NASCIMENTO, 2008 

p. 76 e 77) 

De acordo com Maturana e Varela (2001) os diferentes níveis de rea-
lidade levam a diferentes tipos de percepção e todas essas realidades pro-
duzidas a partir das diferentes percepções são legitimadas da ação pelo ser 
humano através de uma nova informação captada no que eles chamam de 
zona de não resistência para se chegar ao terceiro incluído.  

Assim, para se chegar ao terceiro incluído no Ensino da Música, preci-
samos também levar em consideração os diferentes níveis de realidade, ou 
seja, as vivências musicais que, consequentemente alteram o nível de per-
cepção dos alunos. E para isso, o educador musical de hoje precisa estar 
mais consciente para poder perceber essas diferenças, respeitando o tempo 
da aprendizagem e reconhecendo as diferenças entre cada indivíduo, bus-
cando uma formação mais humana. 

Um novo modelo educacional, capaz de gerar novos ambientes de 

aprendizagem, que deixasse de ver o conhecimento de uma per-

spectiva fragmentada, estática, e o reconhecesse como um processo 

em construção a ser desenvolvido num contexto dinâmico do vir-a-

ser. Ambientes capazes não apenas de acompanhar e incorporar a 

evolução que ocorre no mundo da ciência, da técnica e da tecnologia, 

mas também de colaborar para restabelecer o equilíbrio necessário 

entre a formação tecnológica do indivíduo – para que ele possa sobre-

viver num mundo cada vez mais tecnológico e digital – a sua formação 

humana e a sua dimensão espiritual. Uma educação voltada para a 

humanização, a instrumentalização e a transcendência. Uma proposta 

educacional centrada na pessoa, que compreende a importância do 

pensar crítico e criativo, que seja capaz de integrar as colaborações 

das inteligências humanas e da inteligência da máquina, lembrando, 

no entanto, que só o ser humano é capaz de transcender e criar (MO-

RAES apud BRITO, 2001 p. 38, 39).

Pensar e agir em uma educação musical mais humana, sem nos afas-
tarmos do comportamento ético, com extremo respeito para com o outro, com 
a natureza e com o mundo levando em consideração nossas intuições, emo-
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ções, sentimentos e conhecimentos. A proposta transdisciplinar busca a coe-
rência existencial entre o pensar, sentir e agir, pois nos formamos nas relações 
sociais em mudanças constantes podendo sempre descobrir e fazer coisas 
novas, diferentes. 

Segundo Morin (2006), os educadores do século XXI precisam estar 
cada vez mais dispostos para trocar experiências, para escutar, para dialogar, 
pois somos produtores de cultura e de conhecimento o tempo todo. E, essa 
prática precisa ser exercitada também dentro das universidades durante a 
formação acadêmica. A grande maioria dos professores das universidades 
desconhece a realidade das salas de aula nas escolas. Como está a relação 
entre a formação acadêmica e a prática dos educadores musicais? 

Docência é uma atividade que exige vários conhecimentos e aprendi-

zados ao longo da prática educativa, bem como o domínio dos conhec-

imentos específicos do campo científico no qual se situa a disciplina, 

dos conhecimentos pedagógicos e dos conhecimentos experienciais 

(VEIGA; VIANA, 2010, p. 19).

 E, como afirma Nóvoa (1998), os tempos de hoje são mais comple-
xos e exigem uma formação mais complexa e não uma formação superficial 
somente de conteúdo e sim de uma formação mais complexa envolvendo o 
âmbito emocional e o profissional valorizando seus aprendizados ao longo 
de sua vida valorizando sua formação como aluno, como professor e como 
cidadão do mundo. Que não vive isolado e que precisa estar consciente do 
que ocorre ao seu redor. 

Segundo Ibernón (2010) a formação dos professores deve favorecer, 
sobretudo, o desenvolvimento da auto estima docente, individual e coletiva. 

Quanto mais complexa e técnica é uma sociedade, maior é a importân-

cia do ser humano e dos vínculos que ele estabelece. A formação não 

teria que realizar a tarefa tradicional de transmitir o conhecimento ob-

jetivo, mas deveria dar mais importância ao conhecimento subjetivo 

ou, em outras palavras, às atitudes. Isso porque, atualmente, mais 

que saber ensinar matemática, para citar um exemplo, é necessário 

assumir um compromisso que vai além do meramente técnico e que 

compreende os âmbitos pessoal, colaborativo e social. As atitudes, a 

deliberação, o trabalho em grupo, a comunicação, a análise dos prob-

lemas e dos conflitos e a colegialidade no desenvolvimento pessoal 

dos professores são fatores muito mais importantes do que simples es-

tabelecimento de uma formação em aspectos pedagógicos, didáticos e 

técnicos. Menos noções e mais humanidade (IBERNÓN, 2010 p. 111).
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O problema da fragmentação e compartimentalização do conhecimen-
to nas matrizes curriculares de ensino têm sido muito discutidos ultimamente 
por vários autores que propõem a transdisciplinaridade como uma nova forma 
de se pensar e de agir na educação. 

Para Moraes (1998), a educação tradicional e fragmentada está asso-
ciada, em parte, à divisão disciplinar da ciência na época da Revolução Cien-
tífica e Industrial do século XIX, que gerou uma grande produção de conhe-
cimentos e o esclarecimento de inúmeros fenômenos da natureza, mas por 
outro lado, essa compartimentalização não tem proporcionado a formação de 
cidadãos reflexivos e críticos para enfrentar a complexidade e a globalização 
no século XXI. Devendo ser superada por uma nova abordagem que entenda 
os saberes de uma forma transdisciplinar. 

Um paradigma que reconhecesse a interdependência existente entre 

os processos de pensamento e de construção do conhecimento e o 

ambiente geral, que colaborasse para resgatar a visão de contexto, que 

não separasse o indivíduo do mundo em que vive e de seus relaciona-

mentos, que os promovesse como seres independentes, reconhecen-

do a vida humana entrelaçada com o mundo natural. Uma proposta 

que trouxesse a percepção de mundo holística, global, sistêmica, que 

compreendesse o perfeito entrosamento dos indivíduos nos processos 

cíclicos da natureza, uma proposta capaz de gerar um novo sistema 

ético respaldado por novos valores, novas percepções e novas ações 

e que nos levasse a um novo diálogo criativo do homem consigo mes-

mo, com a sociedade e com a natureza, mas que, ao mesmo tempo, 

reconhecesse a importância das novas parcerias entre a educação 

e os avanços científicos e tecnológicos presentes no mundo de hoje 

(MORAES, 2005, p. 17).

Essa mudança paradigmática que Moraes (2005) nos propõe, é uma pro-
funda revisão na maneira de ensinar e de aprender. O que ainda causa muito 
medo no sistema educacional, pois, toda mudança exige transformação.

A educação musical tradicional geralmente concebia os seres humanos 

como máquinas decodificadoras de uma linguagem escrita e dedicava 

a maior quantidade de energia ensinando a decifrar as notas para que 

fosse possível transferi-las ao instrumento (GAINZA, 1988, p. 116).

De acordo com Gainza (1988) a proposta no ensino de música também 
tem que ser inserida neste processo de mudança. As crianças e os jovens 
pensam e agem diferentemente do século passado por isso, os professores 
de música precisam atuar de acordo com a necessidade para que esse co-
nhecimento faça sentido. Assim, é preciso preparar um corpo docente crítico, 
reflexivo, sensível e menos competitivo. 
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Essa visão transdisciplinar tem se mostrado urgente a partir do trabalho 
de pesquisadores como Gainza (1988), Brito (2001), Bello, Jardim e Parejo in 
Lima (2009) que estão alertando sobre essa falha na formação dos educado-
res musicais nas universidades que insistem em promover um conhecimen-
to apenas focado para área de instrumentistas, regentes e/ou compositores, 
onde na verdade a maior demanda do mercado de trabalho ainda é nas insti-
tuições de ensino básico. 

Como o objetivo dessas instituições não se dirigia ao preparo de um 

professor de música e sim, para o desenvolvimento do instrumentista, 

do regente e do compositor, pouca ou nenhuma ênfase era dada às 

questões didático-pedagógicas, mesmo que a realidade profissional 

confirmasse o seu encaminhamento para as atividades docentes (BEL-

LO, JARDIM e PAREJO in LIMA, 2009, p. 53 e 54). 

A proposta transdisciplinar busca dar sentido aos saberes, contextuali-
zando-os e compartilhando-os, valorizando sempre a ética, o diálogo, a sub-
jetividade e o corpo respeitando a diversidade dos seres para se desenvolver 
um conhecimento de âmbito planetário.  

Artigo 11: Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no 

conhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. 

A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, 

da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. 

Artigo 13: A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao 

diálogo e à discussão, qualquer que seja a sua origem – de ordem ide-

ológica, cientificista, religiosa, econômica, política, filosófica. O saber 

compartilhado deverá conduzir a uma compreensão compartilhada ba-

seada no respeito absoluto das diferenças entre os seres, unidos pela 

vida comum única e mesma Terra (CARTA DA TRANSDISCIPLINARI-

DADE apud NICOLESCU, 2001, p. 105).

Moraes (2008) questiona alguns aspectos da formação docente à luz da 
complexidade e da transdisciplinaridade onde essa complexidade inerente ao 
sujeito e ao objeto, em sua dimensão epistemo-metodológica, é considerada 
um dos três eixos constitutivos da transdisciplinaridade e, que também se en-
contra presente na docência transdisciplinar, tanto no que se refere aos aspec-
tos ontológicos e epistemológicos quanto nos metodológicos e estratégicos. 

Como desenvolver um processo de formação voltado para a autono-

mia profissional e para um protagonismo mais competente, se os pro-

cessos vivenciados continuam sendo castradores, alienantes, deses-

timuladores e desvinculados da realidade educacional em seus vários 
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aspectos? Será que a complexidade e a transdisciplinaridade podem 

mesmo colaborar para a construção de novas propostas de formação 

docente? Mas, em quais aspectos? E como? (MORAES, 2008, p. 210). 

Sendo assim, Moraes (2008) nos alerta que é preciso um esforço coor-
denado, sistemático e simultâneo para articular vários aspectos. Dentre eles, 
precisamos de uma proposta competente para uma reforma curricular da for-
mação docente que leve em consideração o tempo e a disponibilidade dos 
interessados, a possibilidade de um diálogo mais competente entre Estado, 
sociedade e as organizações docentes, bem como novos referenciais teóri-
cos relacionados aos novos paradigmas da ciência. 

A partir desse posicionamento podemos intuir que o professor ao trans-

mitir seus conhecimentos, deve fazê-lo de forma significativa, pois o 

que está em jogo não é a simples transmissão de saberes, mas, a 

busca pelo desenvolvimento integral da personalidade humana do alu-

no e o respeito à sua individualidade. Não se pode ignorar o quanto a 

educação nas últimas décadas tem se empenhado nessa tarefa. Hoje, 

os cursos de pedagogia e licenciatura nas diversas áreas não estão 

preocupados apenas com a formação cognitiva desse profissional, 

mas com os aspectos psíquicos e sócio-culturais que incorporam essa 

formação (LIMA, 2009, p. 94).

Mas será que as propostas curriculares nas instituições de ensino, tanto 
da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio como das Universida-
des estão acompanhando as transformações e as necessidades do mundo 
atual? A grade curricular atual das disciplinas e/ou dos cursos em Artes bus-
cam desenvolver essa formação mais integral do Ser respeitando seus níveis 
de realidade e a complexidade existente na sociedade? 

2. As propostas pedagógicas transdisciplinares de 
artes com ênfase em música

A proposta da transdisciplinaridade no ensino da Música é integrar o ser com 
a sociedade e a natureza, levando em consideração o seu nível de realidade 
e suas percepções sobre os conteúdos. Buscando uma visão globalizada e 
menos fragmentada imposta pelo currículo tradicional contemporâneo de se-
parar as disciplinas e seus conhecimentos de forma mais racional.  

Koellreutter17 (apud. BRITO, 2001), por exemplo, propõe uma educação 
musical significativa, que privilegie a criatividade, a reflexão e o questionamen-
to. Para ele, a linguagem musical é um meio de ampliação da percepção e 
consciência, podendo contribuir no sentido da superação de preconceitos e 
pensamentos dualistas decorrentes do racionalismo, do mecanicismo e posi-
tivismo que marcaram o pensamento ocidental.  

17Hans Joachim Koellreutter 
(1915 – 2005) foi 
compositor, musicólogo 
e eminente professor 
de música que veio da 
Alemanha para o Brasilem 
1937, suas propostas, 
reflexões e pesquisas 
sobre o ensino musical 
privilegiam a formação 
integral do indivíduo e o 
desenvolvimento global do 
potencial humano. Fonte: 
Brito, 2001. 
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Seu trabalho está baseado em uma proposta que visa, além de de-
senvolver a criatividade e a reflexão, suscitar - o desenvolvimento global das 
capacidades humanas. Passou a se preocupar com questões musicais pe-
dagógicas mais amplas, e “com a ampliação de sua experiência pessoal, redi-
mensionou o papel da música na educação, de modo mais geral, conferindo-
-lhe funções que transcendem os limites da formação musical” (BRITO, 2001).

Trabalhar em contextos em que o currículo seja entendido como es-

trutura aberta, flexível e dinâmica implica reconhecer que todos os 

fenômenos da natureza estão num processo contínuo, que existe um 

princípio de auto-organização na natureza e que organizações compl-

exas surgem em decorrência do caos, incluída a existência de proces-

sos aleatórios que já não podem conceber que leis de causa e efeito 

conduzam o comportamento humano (BRITO, 2001 p. 34). 

Koellreutter apud Brito (2001) fala que é preciso superar o currículo fe-
chado e rígido da educação tradicional, que determina os conteúdos para que 
estes sejam transmitidos sem avaliar o que realmente é importante ensinar a 
cada aluno, levando sempre em consideração o contexto e o momento. Para 
ele, o papel do educador é facilitar situações para uma aprendizagem autodi-
rigida. O autor também acreditava que os princípios metodológicos precisam 
favorecer o relacionamento entre o conhecimento, a sociedade e o indivíduo, 
estimulando sempre a criatividade.  

Sabemos que é necessário libertar a Educação e o ensino artístico de mé-

todos obtusos, que ainda oprimem os nossos jovens e esmagam neles o 

que possuem de melhor. A fadiga e a monotonia de exercícios conduzem 

à mecanização tanto dos professores quanto dos discípulos. Meu método 

é não ter método. O método fecha, limita, impõe... e é preciso abrir, trans-

cender, transgredir, ir além (BRITO, 2001 p. 29). 

Assim como Koellreutter a proposta transdisicplinar também não utiliza 
nenhum método específico que possa condicionar o ensino de forma limitada 
direcionando a um só objetivo, pelo contrário, é necessário expandir as articu-
lações nas mais diversas dimensões equilibrando rigor, abertura e a tolerância 
ao conhecimento. 

No último artigo da Carta da Transdisciplinaridade, Nicolescu (2001), 
fala que o rigor, a abertura e a tolerância são características fundamentais da 
atitude e da visão transdisciplinar. O rigor na argumentação, que leva em con-
ta todos os dados, é a barreira às possíveis distorções. A abertura comporta a 
aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o 
reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às nossas. E, isso 
deve ser levado em consideração ao se propor um currículo transdisciplinar.   
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O ensino da música nessa visão curricular começa a ser investigado 
e comparado com o surgimento de novas  teorias baseadas nas propostas 
transdisciplinares. A educadora musical Enny Parejo vem desenvolvendo 
ao longo de seu trabalho estudos e pesquisas sobre a visão transdisciplinar, 
aliando novos métodos e práticas do ensino musical.  

Parejo in Lima (2009) afirma que a Escuta Musical18 mais sensível é 
o portal de comunicação que se abre entre as subjetividades na perspectiva 
transdisciplinar fazendo também uma relação entre os três axiomas: “A”, “não-
-A” e “T” (Terceiro Incluído) utilizados por Nicolescu (2001) e tomando como 
referência a performance instrumental, que na sua opinião, ao longo de vários 
séculos, foi prejudicada e reduzida por uma visão tecnicista.  

Ainda de acordo com Parejo in Lima (2009), técnica e sensibilidade são 
dois termos tradicionalmente que se excluem mutuamente, pois na lógica bi-
nária multidisciplinar não se permite uma existência simultânea. Ainda hoje, 
predomina essa visão tecnicista e mecânica tornando a performance instru-
mental intelectualizada e tecnicamente impecável. 

                       Técnica                          Sensibilidade 

       ___________________________________________ 

                           (A)                                   (NÃO-A) 

Figura 2  - Técnica X Sensibilidade 
Fonte: Parejo in Lima, 2009 p. 68 

Mas, ainda de acordo com Parejo in Lima (2009) com o passar do tem-
po e a exigência de níveis de excelência, hoje se busca algo mais do que 
técnica na performance, se busca também o espírito artístico, por isso, há 
a necessidade de “aulas de interpretação”, onde o objetivo seria reintegrar a 
sensibilidade e a técnica, a razão e a emoção, algo que na opinião da autora, 
nunca deveria ter sido separado, desde os mais elementares níveis. 

Além de uma lógica ternária, aberta à incorporação da contradição, inter-

essa-me sobremaneira compreender a forma extraordinária pela qual a 

Escuta Musical pode conduzir à zona de não resistência. Tal experiência 

nos lança em um terreno arracional, como diria Koellreutter (informação 

verbal)19, esse “A” significando a transcendência da racionalidade e não 

a sua negação. Após a escuta sensível, organicamente dependente da 

sensorialidade, sente-se a sensação de voltar de algum lugar que não 

pertence a esta realidade cotidiana, o que para Nicolescu é um outro 

nível de realidade no pensar (PAREJO in LIMA, 2009 p. 73).

18Enny Parejo utiliza o 
termo Escuta Musical e/
ou Escuta Sensível para 
explicar a forma como ela 
vê de dar voz ao outro, 
praticar uma “escuta 
sensível” para ela é o portal 
de comunicação que se 
abre entre as subjetividades 
e onde se inicia a 
compreensão do outro 
(PAREJO in LIMA, 2009).

19As explicações sobre o 
uso desse prefixo foram 
dadas em diferentes 
cursos ministrados por 
Koellreutter, e também 
no vídeo Concertos 
Comentados (Documenta 
Vídeo Brasil), no qual 
explica que esse a é um 
alfa privativo do Grego, que 
indica transcendência. O 
mesmo ocorre na palavra 
atonalidade que significa 
transcedência da tonalidade 
com tudo o que isso implica 
em conhecimento da 
linguagem musical. Para 
Koellreutter, escutar as 
linguagens de vanguarda 
sem uma clara e profunda 
compreensão do passado, 
não fazia o menor sentido 
(PAREJO in LIMA, 2009 p. 
75).
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Relacionando o exemplo de Nicolescu (2001) com o de Parejo in Lima 
(2009), na perspectiva da transdisciplinaridade, a técnica é comparada com 
o nível de realidade (A) e a sensibilidade é comparada com o nível de per-
cepção (NÃO-A) e o terceiro incluído (T) seria a Arte da Performance em alto 
grau, como vemos na figura a seguir: 

Figura 3 - Arte da Perfomance = Terceiro Incluído 
Fonte: Parejo in Lima, 2009 p. 69  

Para Bollos in Lima (2009) a performance musical, apesar de estar rela-
cionada a diversos aspectos extramusicais, precisa de fato contemplar muito 
mais que a prática instrumental que está inserida nos currículos dos cursos de 
graduação, tanto nos bacharelados como nas licenciaturas em Música.

Um professor de música precisa ter formação tanto na área musical, 

como na pedagógica. Ele necessita das ferramentas da educação para 

ministrar o seu conhecimento musical, e vice-versa, sempre levando 

em conta a qualidade com que esses conhecimentos estão sendo di-

fundidos. Ouvimos com regularidade que é muito difícil encontrar um 

excelente professor de música com igual talento musical, tendo em 

vista que o músico se preparou, na maioria das vezes, para exercer 

a atividade performática e a pedagógica surgiu com a oportunidade 

ou a necessidade. Sabemos que o ofício de ensinar é imensamente 

diferente daquele do instrumentista que busca um aprimoramento 

artístico. Mesmo assim, muitos alunos procuram determinados músi-

cos pelo que eles tocam, ou seja, pela sua capacidade artística, e não 

pelo professor que ele é ou pode vir a ser. Então, enquanto professor 

de música, o profissional não pode se descuidar nem do seu estudo 

performático, nem da pedagogia que vai utilizar. Mas será que somente 

essas duas áreas do pensamento serão suficientes para o conheci-

mento necessário? (BOLLOS in LIMA, 2009, p.108 e 109).
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De acordo com Gainza (1988), a conduta musical reflete os diferentes 
aspectos e o nível de integração atingido no processo de musicalização, re-
presentado pela equação dinâmica e bidirecional entre homem-música. Para 
a autora, a música é complexa, pois expressa os diferentes aspectos ou ele-
mentos que concernem tanto ao “objeto = música” quanto ao “sujeito = ho-
mem” e “heterogênea” por comportar um constante jogo entre os atributos ou 
características do “objeto”, do “sujeito” e do “objeto internalizado” como mostra 
a figura a seguir. 

Figura 4 - Nível de Integração entre o Homem e a Música 

As diferentes pessoas, segundo sua idade, educação e estado 

psicofísico, reagirão de maneira característica, mostrando menor ou 

maior atração ou apetite pelo “alimento” sonoro que está ao seu al-

cance ou que lhes é oferecido, realizando o ato de absorção e inter-

nalização com diferentes graus de concentração, continuidade e finura 

(GAINZA, 1988, p. 25).

Para que um Educador Musical assuma essa postura transdisciplinar, é 
necessária uma nova atitude do espírito humano que, segundo Moraes in Viei-
ra (2012), surge ao vivenciar um processo que envolve uma lógica diferente, 
uma maneira complexa de pensar a realidade, uma percepção mais apurada 
dos fenômenos, a partir do reconhecimento da existência de diferentes níveis 
de percepção do sujeito, implicando uma atitude de abertura para a vida e 
todos os seus processos.

A própria Parejo in Lima (2009) relata como e quando foi seu despertar 
para abraçar uma proposta mais sensível e transdisciplinar no seu fazer mu-
sical, mediante sua abertura para o novo, envolvendo ações e pensamentos 
integradores e, por proporcionando aos seus estudantes a imersão num espí-
rito livre, aberto e sem fronteiras. 

Eu vinha buscando há alguns anos esse contato interior através da 

música, a partir de 1982, pelo menos, quando conheci Rolf Gelewki20 

e H.J. Koellreutter, por meio de suas ideias e práticas descobri que o 

alcance da música era muito maior do que o permitido por minhas ex-

periências musicais mecânicas de até então. Essa noite de reflexões 

20Rolf Werner Gelewski 
(1930 - 1988): bailarino 
e coreógrafo alemão 
naturalizado brasileiro. 
Estudioso de filosofia 
oriental. Veio para o Brasil 
em 1960 para estruturar o 
Departamento de Dança 
da Universidade Federal 
da Bahia. Criou um 
método de escuta musical 
– Estruturas Sonoras – 
extremamente interessante 
com a finalidade de refinar 
o sentido da escuta nos 
bailarinos (PAREJO in 
LIMA, 2009).
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trouxe preciosos insights, percebi que era necessário fazer música de 

forma orgânica e encarnada (PAREJO in LIMA, 2009, p. 60).

A proposta transdisciplinar visa uma formação mais integradora nutrida 
pela complexidade nas práticas pedagógicas e, consequentemente no currí-
culo. Pensando nessa perspectiva, relacionamos alguns itens sugeridos nos 
conteúdos curriculares pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional 
da Educação, de acordo com a Lei 9.131/95 e Relatório revogado pelo CNE/
CES 67 em 11 de março de 2003 para os Cursos de Graduação em Música:  

1. Conteúdos Básicos: Estudos relacionados com a Cultura e Artes envol-
vendo também as Ciências Humanas e Sociais com ênfase em Antropolo-
gia e Psicopedagogia; 

2. Conteúdos Específicos: Estudos que particularizam e dão consistência a 
área de Música, abrangendo os relacionados com o Conhecimento Instru-
mental, Composicional e de Regência. 

3. Conteúdos Teórico-Práticos: Estudos que permitam a integração teórica/
prática relacionada com o exercício da arte musical e do desempenho mu-
sical e do desempenho profissional, incluindo também Estágio Curricular 
Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de no-
vas Tecnologias. 

Além disso, fica sugerido também pelo Relatório que as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais devem seguir alguns princípios como permitir vários tipos 
de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa além de 
reconhecer os conhecimentos, habilidades e competência adquirida fora do 
ambiente escolar fortalecendo a articulação da teoria com a prática. 

Os Paradigmas das Diretrizes Curriculares Nacionais têm como um 
dos principais objetivos “servir de referências para as instituições nas organi-
zações de seu programa de formação, permitindo flexibilidade e priorização 
das áreas de conhecimento nas construções dos currículos plenos. Devem 
induzir à criação de diferentes formações e habilitações para cada área do 
conhecimento, possibilitando ainda definirem múltiplos perfis profissionais 
garantindo uma maior diversidade de carreiras, promovendo a integração do 
ensino de graduação com a pós-graduação, privilegiando no perfil de seus 
formandos, as competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das 
demandas sociais”. 

Dessa forma, as Diretrizes Nacionais recomendam ainda para todos os 
cursos de graduação de “conferir maior autonomia às instituições de ensino 
superior na definição dos currículos de seus cursos, a partir da explicitação 
das competências e das habilidades que se deseja desenvolver, através da 
organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das 
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demandas da sociedade, em que a graduação passa a constituir-se numa 
etapa de formação inicial no processo contínuo de educação permanente”. 

As ideias aqui apresentadas remetem a uma concepção de Educação 
Musical que está afinada com o desenvolvimento integral do indivíduo, sensibi-
lizando-o para o seu papel na Sociedade e na Preservação de valores éticos, 
estéticos e ecológicos. Diante disso, buscaremos analisar a seguir alguns estu-
dos que abordam a formação dos educadores musicais, a fim de compreender 
quais os pressupostos que embasam as propostas até agora existentes. 

3. Avaliação das práticas pedagógicas do ensino de Artes

Critica-se muito esse modelo tradicional de educação, e, cada vez mais, é 
necessário que as escolas adotem novas metodologias e que assumam no-
vas práticas de ensino e, consequentemente, novas formas de avaliação. A 
busca por um novo paradigma educacional deve propor desenvolver ações 
que ultrapassem as fronteiras da fragmentação do saber, transcendam o con-
teudismo conservador das práticas das salas de aula com novos rumos peda-
gógicos inseridos em modelos epistemológicos que ressaltam a capacidade 
de criar, de construir e de se harmonizar com o universo.

A metodologia de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem de-
vem, sobretudo, ter um caráter criativo no qual o estudante seja avaliado no início 
dos conteúdos como uma avaliação diagnóstica e durante o desenvolvimento 
das atividades realizar uma avaliação processual sempre através da produção e 
da apreciação crítica e reflexiva dos saberes trabalhados durante as atividades.

Para Charlot (1976) a sala de aula deve adotar uma organização espa-
cial e temporal que não é mais centrada no mestre e que combina trabalho 
individual, o trabalho em pequenos grupos e as trocas ao nível do grupo-clas-
se. As carteiras são ora reunidas em círculo, ora espalhadas na classe em 
pequenos grupos e ora isoladas. O emprego do tempo apresenta flexibilidade 
e grande variedade de modos de atividade.

Segundo Kilpatrick (1967), quanto mais cedo nos convencermos de que 
o ensino não é tarefa mecânica, mas uma arte liberal que exige criação, me-
lhor será. Muitas coisas estão dependendo disso. A civilização, em progresso, 
está grandemente subordinada à educação, para que se permita à escola que 
continue no seu mister, com processos rudes e empíricos. O ensino precisa 
ser arte mais elevada, baseada na liberdade da ciência e da filosofia. Só a 
esse ensino é que a sociedade pode confiar a sua continuidade. 

Cada vez mais escolas buscam desenvolver uma prática de qualidade, 
estão atentas à formação global e holística, que proporciona às crianças e 
adolescentes a vivência da criatividade, da ludicidade, da relação escola e 
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família, da cooperação e do exercício da cidadania. Essas escolas reconhe-
cem a sua missão de formar cidadãos completos, inteiros, abertos ao mundo, 
criativos, alegres, humanizados e solidários. 

Em seu livro de introdução, o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (Brasil, 1998) aborda o item “Observação, registro e avalia-
ção formativa”, em con-formidade com a legislação vigente, traz uma visão da 
avaliação: “[...] um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre 
as condições de aprendizagens oferecidas e ajustar a sua prática às necessi-
dades colocadas pela criança”. 

Ou seja, não há a menor vinculação com a questão classificatória, pu-
nitiva ou ainda promocional, que erroneamente são vinculadas à avaliação. 

É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao 

professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações 

que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função 

acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um 

todo” (BRASIL, 1998, v. 1, p. 59) 

Oliveira (2002) reflete sobre a avaliação infantil quando diz que esta “[...] 
implica detectar mudanças em competências das crianças que possam ser 
atribuídas tanto ao trabalho na creche e pré-escola quanto à articulação des-
sas instituições com o cotidiano escolar [...]” (p. 255). A autora vai além quan-
do diz que não é um espaço de julgamento e sim um campo de investigação.

A avaliação é um instrumento significativo para a orientação do pro-
cesso educacional, pois por meio de uma ação contextualizada e recíproca, 
verifica a efetivação da aprendizagem pelo aluno [e] ao mesmo tempo fornece 
uma orientação do trabalho para o professor. Essa afirmação está de acordo 
com os autores Luckesi (2005) e Perrenoud (1999) quando esclarecem que 
a avaliação é um processo que se relaciona à gestão da aprendizagem dos 
alunos porque proporciona a organização do trabalho escolar e a regulação e 
reestruturação do ensino. 

Neste sentido, a avaliação pode ser compreendida como uma crítica 
do percurso de uma ação, ou seja, ela subsidia o planejamento do professor 
e fundamenta as novas decisões. Assim, enquanto o planejamento é compre-
endido como o ato pelo qual seleciona-se o que se vai trabalhar, a avaliação é 
o ato crítico que verifica o como se está trabalhando, ou seja, perpassa o ato 
de planejar e executar.

Luckesi (2005, p. 33), esclarece que a avaliação é pensada como um 
juízo de valor, ou seja, “uma afirmação qualitativa sobre um dado objeto, a 
partir de critérios pré-estabelecidos”. Assim, quanto mais próximos os elemen-
tos avaliados dos ideais estabelecidos, mais precisa será a avaliação. Este 
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autor também pensa a avaliação como um processo de tomada de decisão, 
ou seja, é um processo que implica num posicionamento do professor sobre o 
enfoque do objeto considerado. 

Para Luckesi, portanto, cada ação do educador deve ser marcada por 
uma decisão clara e explícita sobre os procedimentos utilizados e as finalida-
des dos mesmos. A avaliação, nesse contexto, não é vista como uma ação 
mecânica, mas uma atividade racionalmente definida. 

Perrenoud (1999), ao discutir as competências para a formação do pro-
fessor afirma que é necessário administrar a progressão das aprendizagens do 
aluno. Tal administração inclui a aquisição de uma visão longitudinal dos obje-
tivos do ensino na qual o professor deveria ser capaz de diagnosticar e avaliar 
o processo pedagógico com segurança. Assim, para gerenciar a progressão 
da aprendizagem do aluno, o autor indica a necessidade de situar a avaliação 
num processo formativo dentro de uma perspectiva pragmática, ou seja, numa 
relação de reconhecimento da amplitude do trabalho desenvolvido. 

3.1 Como avaliar musicalmente?

Na música, os estudantes deverão ser estimulados a uma sensibilização atra-
vés de apreciações musicais diversificadas, proporcionando uma diversidade 
em estilos, ritmos, apresentar compositores de diferentes épocas, compor tre-
chos musicais para solfejo através de uma composição consciente, arranjos 
utilizando técnicas de contraponto e harmonia que deverão ser discutidos em 
sala de aula. Deverão também adquirir desenvoltura na condução (regência) 
de seus próprios colegas principalmente nas disciplinas de regência, canto 
coral e práticas instrumentais. 

As discussões sobre o fenômeno musical e sua inserção nos processos 
de formação humana deverá ser uma constante nos processos avaliativos e 
em tais discussões os estudantes deverão expressar aprofundamento teórico 
adquirido ao longo do curso. 

Em se tratando de educação musical o tema se torna ainda mais com-
plexo ao lidar com questões como criatividade, sensibilidade, criação e ex-
pressão. Por outro lado, há a necessidade de se medir, mensurar e avaliar, de 
alguma forma o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos antes, durante 
e depois de todo o processo educacional. 

Neste contexto, muitos professores se veem divididos quanto a “o que” e 
“como” avaliar em música, assim como a articulação dessa prática com o co-
nhecimento do aluno, seu contexto sociocultural e os conhecimentos da área. 

Na subunidade sobre avaliação, “Formação Pessoal e Social” do RCN 
para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, Vol 2, p. 65) o documento orienta o 
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professor que a observação da forma de se expressar da criança, sua con-
centração e envolvimento nas atividades e sua satisfação com as produções 
e conquistas são importantes para o acompanhamento e a avaliação, permi-
tindo um replanejamento da ação pedagógica. E faz ainda uma importante 
observação: “No que se refere à avaliação formativa, deve-se ter em conta 
que não se trata de avaliar a criança, mas sim as situações de aprendizagem 
que foram oferecidas” (p. 66).

A Avaliação é citada também nas Diretrizes da Política Nacional de 
Educação Infantil como parte das propostas pedagógicas, onde devem ser 
explicitadas as concepções, as diretrizes referentes à metodologia do trabalho 
pedagógico, “[...] prevendo a avaliação como parte do trabalho pedagógico, 
que envolve toda a comunidade escolar” (BRASIL, 2006, p. 18). 

Portanto, os processos de formação deverão contribuir não somente 
para a aquisição de conhecimentos sobre a infância e as atividades pedagó-
gicas, mas também para o desenvolvimento da sensibilidade do educador e 
do compromisso com a transformação da realidade educacional. 

Os estudantes também serão avaliados por suas produções como ar-
tistas músicos, através de recitais e espetáculos, bem como através de suas 
produções de caráter acadêmico que serão apresentadas em encontros, se-
minários e simpósios. A vida artística e intelectual intensamente produtiva dirá 
como os estudantes estão transformando os estudos em produção significati-
va para suas vidas e para o cotidiano da comunidade no qual estão inseridos. 

Qualquer modelo de avaliação válido e confiável precisa levar em con-

ta duas dimensões: o que os alunos estão fazendo e o que eles estão 

aprendendo (SWANWICK, 2003, p. 94). 

Segundo Swanwick (2003), o professor precisa “desenvolver caminhos mais 
sensíveis e afetivos para avaliar a aprendizagem musical”. Quanto às competências 
do professor para avaliar, estes devem ser críticos, sensíveis e articulados. 

Para Kramer (1989), não só na educação infantil, mas também nos de-
mais níveis do sistema escolar, os avaliados são única e exclusivamente os 
educandos. Por isso, é necessário analisar criticamente essa prática, pois o fato 
de, na maioria das vezes, os alunos serem o único objeto da avaliação revela 
a estrutura de poder e autoridade da grande maioria das instituições escolares. 

Nesse sentido, todos são objetos e sujeitos de avaliação: professores, 
equipe gestora e pedagógica, crianças e pais. É importante destacar que o 
desenvolvimento da criança envolve as habilidades de ordem física, afetiva, 
cognitiva, ética, estética, de relação intra e interpessoal. Constitui ainda supor-
te fundamental para que a criança possa fazer a “leitura de mundo”, ressaltan-
do a expressão corporal como uma forma de interação social. 

Práticas Pedagógicas_Artes.indd   53 06/06/2018   10:24:58



LIMA, H. de M.54

Sendo assim, a nota acaba não possuindo significado algum em si própria 
quanto ao sucesso ou fracasso da aprendizagem ou se ela de fato aconteceu.

O aluno é classificado como inferior, médio ou superior quanto ao seu 

desempenho e muitas vezes fica preso a esse estigma, não conseguin-

do desvelar seu potencial (LUCKESI, 1984, p. 6).

Parente apud Zabalza (1998) do Centro de Formação de Professores 
e Educadores de Infância (CEFOPE), da Universidade do Minho, relata uma 
experiência onde os professores são trabalhados para utilizar o Child Obser-
vation Record (C.O.R.), um instrumento de avaliação desenvolvido pela Fun-
dação de Pesquisa High/Scope, Ypsilanti, Michigan, baseado no conjunto de 
observações e registros de episódios relevantes e que estão organizados em 
seis categorias de desenvolvimento: 

1. Iniciativa; 

2. Relações sociais; 

3. Representação criativa; 

4. Música e movimento; 

5. Linguagem e competência na leitura e na escrita;

6. Lógica e matemática que incluem de três a oito itens, totalizando 30 dimensões. 

Ou seja, para cada dimensão, apresentam-se comportamentos típicos, nu-
merados de 1 a 5, correspondendo cada um deles a um nível progressivo de de-
senvolvimento. E cada categoria de desenvolvimento estão definidas experiências-
-chave para orientar as observações e registros que facilitarão o processo avaliativo. 

Abramovicz e Wajskop (1999) sugerem alguns questionamentos para 
orientar a professora na construção de um relatório individual e de grupo. Por 
considerar o ato de educar uma construção de história, responsável por pro-
duzir mudanças nas ações, significar e ressignificar sentidos e registrá-los, 
sugere também o uso de um diário para que esse registro escrito permita 
reflexão e revisão no seu planejamento e na sua prática educativa. 

Para Morin (2002), hoje é necessário romper com a ideia de Educação 
formada e elaborada a partir dessa compartimentalização em disciplinas es-
pecíficas e distanciadas das realidades, para se pensar numa Educação que 
esteja conectada e inteirada às constantes transformações entre os diferentes 
saberes. Essa divisão e desvinculação do conhecimento ainda é reforçada no 
modelo cartesiano do saber disciplinar. 

Com isso, este ensino tradicional não leva em consideração uma série 
de fatores que as ciências pedagógicas contemporâneas nos revelam, como 
por exemplo: 

1. O aluno precisa ser motivado para a aprendizagem;
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2. Conhecimento se dá na relação sujeito-objeto-realidade e pela ação do 
educando sobre o objeto de estudo, com a mediação do professor, e não 
pela ação do professor e pela simples transmissão. 

3. O aluno traz uma bagagem cultural que precisa ser valorizada; 

4. As atividades em sala de aula têm uma dimensão coletiva e devem ser 
colaborativas.

Por isso, as Práticas Pedagógicas do ensino de Arte devem estar aten-
tas às necessidades da sociedade e conciliar as mudanças constantes nas 
ciências através dos avanços tecnológicos e científicos com as práticas peda-
gógicas. Preparando o futuro docente com habilidades tanto objetivas quanto 
subjetivas para fazer relações e conexões com as diversas áreas de conheci-
mento além da Música, Dança, Teatro e Artes Visuais. Buscando assim, pro-
postas curriculares diversificadas em estratégias, técnicas, metodologias que 
vão além dos conteúdos.

De acordo com Lima (2009), não se busca conhecimento pelo puro 
prazer do conhecimento, mas pela utilidade e o sentido que ele trará para as 
nossas vidas e que o professor ao transmitir seus conhecimentos, deve fazê-
-lo de forma significativa buscando o desenvolvimento integral da personalida-
de humana do aluno e o respeito à sua individualidade.

Um currículo transdisciplinar deve propiciar, durante a formação aca-
dêmica, disciplinas com conteúdos mais integradores que possibilitem essa 
autoformação para enriquecer nosso espírito de educador, levando em consi-
deração não só o lado racional, mas desenvolver também a emoção, a intui-
ção, a sensibilidade e a espiritualidade.

A formação docente transdisciplinar está diretamente ligada às relações 
que construímos, ou seja, a autoformação que seria a relação do indivíduo con-
sigo mesmo, a heteroformação que é a relação construída com o outro, e a eco-
formação que são as relações com o ambiente. E, são através dessas relações 
vivenciadas nas práticas coletivas, nos estágios supervisionados, nas pesquisas, 
nos projetos culturais desenvolvidos na universidade, nas atividades complemen-
tares com grupos musicais criados pelos educandos durante sua formação aca-
dêmica que também se potencializam as propostas transdisciplinares.

A partir disso, algumas ementas poderiam ser revisadas e reformuladas 
para propor um maior desdobramento para uma formação transdisciplinar do 
educador musical além de inserir a Pedagogia de Projetos com temas diver-
sificados para contextualizar a Arte nos processos de formação e ressignifica-
ção sociocultural.

A Pedagogia de Projetos contribui para uma ressignificação dos es-

paços de aprendizagem de tal forma que eles se voltam para a for-
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mação dos sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes. Como 

se vê, o aluno passa a ser sujeito ativo no processo da aprendizagem 

de forma participativa. Seu comportamento muda a partir do instante 

que ele sente sua experiência de vida ligada aos novos conteúdos, 

os quais não mais serão neutros, mas passam a ganhar significados 

diversos, com as experiências socioculturais dos alunos envolvidos 

na proposta dos projetos educativos com os projetos de trabalho, pois 

eles não entram em contato com os conteúdos disciplinares a partir de 

conceitos abstratos e modo teórico (HERNANDÉZ; VENTURA, 1998).

Trabalhar com Pedagogias de Projetos também ajudaria na formação 
dos professores de arte nesse processo de estabelecer relações entre a im-
portância do contexto, o diálogo entre teoria e prática, a integração entre pen-
samento/sentimento/corpo e religar indivíduo/sociedade/natureza. 

Esta aprendizagem transdisciplinar através da Pedagogia de Projetos 
possibilita o diálogo com temas geradores diversos, desenvolvendo questões 
relacionadas com o ser, com a sociedade e com a natureza conforme os qua-
tro pilares da educação apresentados no relatório da Comissão Internacional 
da UNESCO por Jaques Delors sobre a Educação para o século XXI: Apren-
der a Ser, Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver. 

A aplicação da Pedagogia de Projetos pode se dar no âmbito de cada 
uma das disciplinas elencadas nesse trabalho como possuidoras de poten-
cial para a formação transdisciplinar. Por outro lado, é possível criar também 
transdisciplinas, que funcionariam como seminários transdisciplinares nos 
quais, a partir da utilização de temas geradores relevantes, fosse construído 
um diálogo entre várias sub-áreas específicas. 

Tanto a dificuldade em contemplar as exigências do MEC e do CNE 
quanto a desinformação por parte de alguns professores a respeito dessa vi-
são transdisciplinar são fatores que desafiam a aplicabilidade de um currículo 
que agregue as disciplinas atendendo as demandas da sociedade atual con-
textualizando conhecimento com a vida do indivíduo aprendente. 

Transformar o conhecimento adquirido na formação acadêmica e ressignifi-
cando o conteúdo aprendido em experiências de vida, aliando a teoria com a prática 
é uma das propostas transdisciplinares. Um currículo do século XXI não pode ser 
estático e dissociado aos acontecimentos do planeta, e para isso é necessária a 
reforma de pensamento que, de acordo com Morin (2001) “a era planetária neces-
sita situar tudo no contexto e no complexo planetário, articulando e organizando os 
conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do mundo”. 

Como acrescentar, por exemplo, no currículo disciplinas que tratam da 
obrigatoriedade da Lei 11.645/2008 estabelecendo que as diretrizes e bases 
da Educação no país incluam no currículo oficial da rede de ensino a obriga-
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toriedade da temática: História e cultura Afro-Brasileira e Indígena através da 
Lei 11.645/2008. 

Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 

a vigorar com a seguinte redação: os estabelecimentos de ensino fun-

damental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. § 1o  O conteúdo pro-

gramático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história 

e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica 

e política, pertinentes à história do Brasil. § 2o  Os conteúdos referentes 

à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de educação artística e de literatura e história brasileiras.

Esses conteúdos são extremamente pertinentes para o âmbito da educa-
ção, pois, as contribuições indígenas e africanas são imensuráveis para nossa 
identidade cultural e para a história da música brasileira, além de abordar ques-
tões sobre a diversidade cultural tão questionada atualmente pelos PCN. 

Precisamos também levar em consideração as mudanças emergentes 
da sociedade e incorporá-las para seu ambiente formativo, não porque passou 
a ser obrigatória nas instituições de ensino, mas pelo fato de que as universida-
des têm um papel na construção do pensamento do indivíduo colaborando na 
contextualização com as multidimensionalidades existentes no mundo. 

Levar discussões sobre ética, cidadania, direitos humanos, afetividade, 
complexidade, diversidade, cultura de paz, meio ambiente e sustentabilidade 
para os cursos buscando desenvolver no educador musical uma consciência 
transdisciplinar mais sensível e integradora do conhecimento adquirido duran-
te a sua formação acadêmica e, que isso passe a refletir em suas ações como 
cidadão além de formador e trans-formador da Educação. 

Por conta dessa lacuna durante a formação acadêmica, muitos educa-
dores desistem da sala de aula pelo fato de não conseguirem desempenhar 
essa flexibilidade na didática para uma turma levando em conta a diversidade, 
a interculturalidade e a pluralidade.  

Ninguém nasce educador, nos transformamos ao longo das nossas ex-
periências de vida e das nossas escolhas profissionais, portanto, necessita-
mos de uma formação acadêmica que agregue mais saberes e conhecimen-
tos ao que já carregamos conosco para que possamos desempenhar melhor 
o papel de educador. 
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Pois, educar é uma tarefa que envolve além de muito amor um significa-
do acerca de como se dará o processo de ensino e de aprendizagem através 
de um domínio do conhecimento a ser socializado, uma competência técni-
ca e pedagógica, um planejamento e, principalmente de uma sensibilidade e 
uma competência para perceber e atender às especificidades educacionais 
dos alunos.  Portanto, a formação do professor de Arte também precisa ser 
inserida e adequada às necessidades atuais levando em consideração o con-
texto social, histórico, político, econômico, ambiental e cultural.  

Nossa contribuição através desse material é alertar para que os professo-
res reflitam sobre uma formação menos fragmentada e reducionista do conhe-
cimento revendo algumas práticas pedagógicas do ensino de Arte ou criando 
outras para proporcionar uma trans-formação consistente que sirva não só para 
uma capacitação profissional mas para uma visão de mundo mais integradora. 

Síntese do Capítulo
A partir desse Capítulo podemos intuir que o educador musical ao trans-

mitir seus conhecimentos, deve fazê-lo de forma significativa, pois o que está 
em jogo não é a simples transmissão de saberes, mas, a busca pelo desen-
volvimento integral da personalidade humana do aluno e o respeito à sua in-
dividualidade. E, que para assumir uma postura transdisciplinar, é necessária 
uma nova prática pedagógica que busque uma visão complexa de pensar a 
realidade, uma percepção mais apurada dos fenômenos, a partir do reconhe-
cimento da existência de diferentes níveis de percepção do sujeito, implicando 
uma atitude de abertura para a vida e todos os seus processos. 

A Transdisciplinaridade também faz as relações entre o desenvolvimen-
to humano, a visão ecológica, a sustentabilidade, a cidadania, a dialogicidade 
processual, a diversidade, a interculturalidade, a subjetividade e a intersubjeti-
vidade, a auto-organização e a ética além de aplicar os Sete Saberes Neces-
sário para a Educação do século XXI sugeridos por Edgar Morin: cegueiras do 
conhecimento: o erro a ilusão; princípios do conhecimento pertinente; ensinar 
a condição humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas; en-
sinar a compreensão; ética do gênero humano. 

Portanto, as propostas transdisciplinares fundamentam o conhecimento 
popular na aplicabilidade de uma formação flexível e dinâmica integrando cor-
po/mente, razão/emoção, teoria/prática de forma não linear que agregue os 
diversos saberes atendendo as demandas da sociedade atual.

O processo de avaliação deve ser compreendido como uma crítica do 
percurso de uma ação, ou seja, ela subsidia o planejamento do professor e 
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fundamenta as novas decisões. Assim, enquanto o planejamento é compre-
endido como o ato pelo qual seleciona-se o que se vai trabalhar, a avaliação é 
o ato crítico que verifica o como se está trabalhando, ou seja, perpassa o ato 
de planejar e executa

Atividades de avaliação

1. Descreva as Práticas Pedagógicas de Artes do Plano de Aula e/ou do Pro-
jeto de Artes que você desenvolveu nas Atividades do Capítulo 1 interpre-
tando cada ação com Os Sete Saberes Necessários a Educação do Sécu-
lo XXI sugeridos por Edgar Morin:

• As Cegueiras do Conhecimento: o erro e a ilusão; 

• Os Princípios do Conhecimento Pertinente; 

• Ensinar a Condição Humana; 

• Ensinar a Identidade Terrena; 

• Enfrentar as Incertezas;

• Ensinar a Compreensão;

• A Ética do Gênero Humano.

2. Levando em consideração as últimas polêmicas sobre a CENSURA dos 
trabalhos de Artes em alguns lugares do Brasil, inclusive em Fortaleza com 
a artista plástica cearense Simone Barreto, que teve sua obra alterado pela 
organização da XIX UNIFOR Plástica, responda: 

a) Qual a real função da Arte para a Sociedade? 

b) Os professores de Artes questionam seus saberes e práticas levando em 
consideração o contexto histórico, social, econômico e político atual? 

c) As teorias e as práticas adquiridas durante a formação do professor de Arte 
se articulam com suas práticas pedagógicas em sala de aula?

d) Como um professor de Artes consegue desenvolver Práticas Pedagógicas 
em todas as linguagens: Música, Dança, Teatro e Artes Visuais na sala de 
aula buscando promover um pensamento crítico e reflexivo capaz de inter-
ferir satisfatoriamente na sociedade se a sua formação foi específica?  

e) Existem Práticas Pedagógicas de Artes Inovadoras e Criativas nas institui-
ções de ensino que você conhece ou apenas uma reprodução do que foi já 
foi realizado por artistas e/ou professores? 

Dica 1: Veja o Material de Apoio disponível a seguir para auxiliar na discussão.
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novaescola.org.br/conteudo/7041/mec-anuncia-nova-politica-de-formacao-de-pro-
fessores-com-residencia-pedagogica-a-partir-de-2018> Acessado em: 30/10/2017.

Manifestação das entidades educacionais sobre a política de formação de 
professores anunciada pelo MEC – Anped. Disponível em: <http://www.anped.
org.br/news/manifestacao-das-entidades-educacionais-sobre-politica-de-for-
macao-de-professores-anunciada> Acessado em: 30/10/2017.

Nota da ABEM a respeito da Política Nacional de Formação dos Professo-
res anunciada pelo MEC. Disponível em: <http://www.abemeducacaomusical.
com.br/atualidades.asp> Acessado em: 30/10/2017. 
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-ataques-a-museus-e-exposicoes-levantam-debate-sobre-o-l.html> Acessado 
em: 24/10/2017.
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nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=58h2Nus9e2w> Acessado em: 
30/10/2017.

Vídeo - Programa Canal da Capa com Júlio Victor. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=jdNC3jau3jI> Acessado em: 24/10/2017

Vídeo - Entrevista com Mário Sérgio Cortella sobre a exposição “Queer-
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watch?v=0QqgAd4K0xk> Acessado em: 24/10/2017.
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Anexo

Carta da Trandisciplinaridade

 (I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade - Convento da Arrábida, 
6 de novembro de 1994. 

Fonte: O Manifesto da Transdisciplinaridade. Basarab Nicolescu – São 
Paulo: TRIOM, 1999.)

Preâmbulo 

Considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas e 
não acadêmicas leva a um crescimento exponencial do saber, o que torna 
impossível qualquer visão global do ser humano; 

Considerando que somente uma inteligência capaz de abarcar a di-
mensão planetária dos conflitos atuais poderá enfrentar a complexidade de 
nosso mundo e o desafio contemporâneo da autodestruição material e espiri-
tual de nossa espécie; 

Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência 
triunfante, que obedece apenas à lógica assustadora da eficácia pela eficácia; 

Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez 
mais acumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva a uma as-
censão de um novo obscurantismo, cujas consequências no plano individual 
e social são incalculáveis; 

Considerando que o crescimento dos saberes, sem precedente na his-
tória, aumenta a desigualdade entre aqueles que os possuem e aqueles que 
deles são desprovidos, gerando assim desigualdades crescentes no seio dos 
povos e entre as nações de nosso planeta; 

Considerando ao mesmo tempo que todos os desafios enunciados têm 
sua contrapartida de esperança e que o crescimento extraordinário dos sabe-
res pode levar, a longo prazo, a uma mutação comparável à passagem dos 
hominídeos à espécie humana; 

Considerando o que precede, os participantes do Primeiro Congres-
so Mundial de Transdisciplinaridade (Convento de Arrábida, Portugal, 2-7 de 
novembro de 1994) adotaram a presente Carta, que contém um conjunto de 
princípios fundamentais da comunidade dos espíritos transdisciplinares, cons-
tituindo um contrato moral que todo signatário desta Carta faz consigo mes-
mo, sem qualquer pressão jurídica e institucional. 

Artigo 1 : Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de 
dissolvê-lo em estruturas formais, quaisquer que sejam, é incompatível com a 
visão transdisciplinar. 
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Artigo 2: O reconhecimento da existência de diferentes níveis de Realidade, 
regidos por lógicas diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tenta-
tiva de reduzir a Realidade a um único nível, regido por uma única lógica, não 
se situa no campo da transdisciplinaridade. 

Artigo 3: A transdiciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela 
faz emergir do confronto das disciplinas novos dados que as articulam entre si; 
e ela nos oferece uma nova visão da Natureza e da Realidade. A transdiscipli-
naridade não busca o domínio de várias disciplinas, mas a abertura de todas 
elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. 

Artigo 4: O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação se-
mântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe 
uma racionalidade aberta, mediante de um novo olhar sobre a relatividade das na-
ções de ‘definição’ e de ‘objetividade;. O formalismo excessivo, a rigidez e o exagero 
da objetividade, incluindo a exclusão do sujeito, levam ao empobrecimento. 

Artigo 5: A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida que ul-
trapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua recon-
ciliação, não apenas com as ciências humanas, mas também com a arte, a 
literatura, a poesia e a experiência interior. 

Artigo 6: Com relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a trans-
disciplinaridade é multireferencial e multidimensional. Embora levando em 
conta os conceitos de tempo e de História, a transdisciplinaridade não exclui a 
existência de um horizonte transhistórico. 

Artigo 7: A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem 
uma nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências. 

Artigo 8: A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetá-
ria. O aparecimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história 
do Universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da 
transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas, 
a título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser transnacional. 
O reconhecimento pelo direito internacional da dupla cidadania – referente a 
uma nação e a Terra – constitui um dos objetivos da pesquisa transdisciplinar; 

Artigo 9: A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos 
mitos e religiões e àqueles que os respeitam num espírito transdisciplinar; 

Artigo 10: Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possa julgar as 
outras culturas. A abordagem transdisciplinar é ela própria transcultural; 

Artigo 11: Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no co-
nhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A edu-
cação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da sensibili-
dade e do corpo na transmissão dos conhecimentos;
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Artigo 12: A elaboração de uma economia transdisciplinar está baseada no 
postulado de que a economia deve estar a serviço do ser humano e não o 
inverso;

Artigo 13: A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao diálogo 
e à discussão, qualquer que seja sua origem – de ordem ideológica, cientifi-
cista, religiosa, econômica, política, filosófica. O saber compartilhado deveria 
levar a uma compreensão compartilhada, baseada no respeito absoluto das 
alteridades unidas pela vida comum numa única e mesma Terra; 

Artigo 1 4: Rigor, Abertura e Tolerância são as características fundamentais 
da atitude e da visão transdisciplinares. O rigor na argumentação que leva 
em conta todos os dados é a melhor barreira em relação aos possíveis des-
vios. A abertura comporta a aceitação do desconhecido, do inesperado e do 
imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do direito às ideias e verdades 
contrárias às nossas.

Artigo Final: A presente Carta da Transdisciplinaridade foi adotada pelos par-
ticipantes do Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade e não rei-
vindica nenhuma outra autoridade além de sua obra e sua atividade. Segundo 
os procedimentos que serão definidos de acordo com as mentes transdisci-
plinares de todos os países, esta Carta está aberta à assinatura de qualquer 
ser humano interessado em promover nacional, internacional e transnacio-
nalmente as medidas progressivas para a aplicação destes artigos na vida 
cotidiana. 

Convento da Arrábida, 6 de novembro de 1994.

Comitê de Redação: Basarab Nicolescu, Edgar Morin e Lima de Freitas

Práticas Pedagógicas_Artes.indd   67 06/06/2018   10:24:58



LIMA, H. de M.68

Sobre a autora

Hebe de Medeiros Lima: Nasceu em São Paulo (SP). Fez Licenciatura em 
Música e Pedagogia na UECE, Especialização em Arte e Educação no IFCE 
e Mestrado em Educação Brasileira na Linha: Educação, Currículo e Ensino 
com Eixo: Ensino em Música na UFC. É Professora de Artes e Música desde 
1994 atuando na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Graduação 
e Pós-Graduação com as seguintes temáticas: Arte e Educação, Cultura Po-
pular, Educação Musical, Currículo, Didática e Formação Docente. Pesquisa 
atualmente as propostas Transdisciplinares na Formação Docente e os Sa-
beres Populares e Tradicionais de Matrizes Indígenas e Africanas através dos 
Mestres de Cultura do Ceará.  hebe.lima@uece.br

Práticas Pedagógicas_Artes.indd   68 06/06/2018   10:24:58


