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PARECER SOBRE O DOCUMENTO PRELIMINAR DA BNC,  

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

 

 

Sobre a área de Linguagens e seus objetivos gerais na educação básica 

 

A ideia de conceber as artes como linguagens tem grande potencial para ampliar 
as formas de conduzir os processos educativos no grande campo das artes na educação 
básica, tornando-os mais significativos para a formação dos estudantes. No entanto, 
considerando que a área de Linguagens reúne distintos campos de conhecimento, com 
diferentes trajetórias dentro e fora das escolas, faz-se necessária uma discussão mais 
aprofundada e uma definição mais precisa de linguagem. No início da apresentação da 
área, linguagens são definidas como formas de ação e interação no mundo e como 
processos de construção de sentidos; mais adiante, apresenta-se a ideia de “modos de 
se expressar e de participar no mundo”. Embora se complementem, essas ideias não 
têm exatamente o mesmo sentido.  

Os termos que qualificam “tipos” de experiências, quais sejam, “experiências de 
criação, de produção e de fruição”, apresentados na descrição da área, também se 
tornam imprecisos tendo em vista o uso distinto que deles se faz nas artes visuais ou na 
música, por exemplo. Como se diferencia criação de produção? Com que definição de 
fruição trabalha o documento? A imprecisão se acentua quando o documento apresenta 
outros termos para definir as práticas de linguagens, como “experimentar, criar, fruir e 
usufruir da vivência” ou “situações de leitura, produção, criação e fruição”. 

Do mesmo modo, não está claro o que se entende, no documento, por “textos, 
objetos e obras”: textos literários não podem ser também entendidos como objetos e 
obras? Uma canção é um texto lítero-musical, um objeto ou uma obra? Uma 
performance musical é um texto, um objeto ou uma obra? Ou um evento?  

O que também se percebe no texto de apresentação da área é que as diferentes 
linguagens são justificadas a partir de termos distintos, comprometendo a 
caracterização ou definição da área de Linguagens como tal. Está clara a ideia de 
apropriação de sistemas de representação e de repertórios e a ideia de interações com 
textos tendo em vista a participação dos estudantes nas práticas sociais em relação à 
língua portuguesa (embora a literatura sempre receba um tratamento diferenciado ao 
longo do documento, mais próximo àquele dado à arte) e língua estrangeira, o que não 
ocorre em relação aos componentes arte e educação física. Nesses últimos, o propósito 
de contribuir para a participação em práticas sociais permeadas ou mediadas pelas artes 
ou pelas práticas corporais não fica claro.  Vale ressaltar que o “direito de experimentar, 
criar, fruir e usufruir da vivência de diferentes manifestações artísticas, literárias e 
corporais”, cuja garantia é apresentada como tarefa da área, é exercido pelos sujeitos 
independentemente de sua condição como estudante/sujeito escolar. 

Também chama a atenção o seguinte trecho: “Os critérios que definem a 
progressão do conhecimento da área de Linguagens nas diferentes etapas da 
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escolarização resultam, assim, da relação entre os textos ou elementos pertinentes às 
linguagens da Arte e da Educação Física e as características e contextos de atuação dos 
sujeitos da Educação Básica (...)” (grifos meus). A que se refere o termo “elementos”? 
Corresponderia a objetos e obras, como antes mencionado?  As línguas (portuguesa e 
estrangeira) contam com textos, enquanto as artes e a educação física contam com 
elementos?  

Evitar essas imprecisões e tratamentos diferenciados parece-me ser condição 
para tornar evidente a pertinência de reunir campos distintos sob uma única 
denominação, o conceito de linguagem. 

Os objetivos gerais da área de linguagens na educação básica, ao contrário do 
texto de apresentação da área, dão conta, a meu ver, de tratar os diferentes 
componentes curriculares, de fato, como linguagens, sinalizando o que é comum a todos 
eles. Chama a atenção, entretanto, a referência à “dimensão poética e estética” das 
linguagens no último objetivo geral da área, como segue: “reconhecer a dimensão 
poética e estética como constitutiva das linguagens, apreciando a cultura, a arte e a 
língua como patrimônios”. Por que não há referência às dimensões social, cultural, 
política, histórica? A interação com o mundo não se dá somente por meio da dimensão 
poética e estética. Ou ainda: por que não fazer referência às dimensões ética, estética e 
política, que são termos mencionados no próprio documento, no título “Documento 
preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, formas de organização e 
conteúdo” (p. 15)? Além disso, a redação do objetivo sugere uma relação direta entre 
as dimensões poética e estética e patrimônio, o que parece contraditório (ou, ao menos, 
redutor) tendo em vista o caráter social, cultural e histórico que atravessa a ideia de 
patrimônio. 

 

Sobre a área de Linguagens no ensino fundamental e seus objetivos 

 

O título “A área de Linguagens no ensino fundamental”, mais uma vez, apresenta 
um tratamento diferenciado dos componentes curriculares da área, descaracterizando 
a arte como linguagem. De um lado, encontram-se as “práticas de linguagem”; de outro, 
“a experiência estética e intercultural”, como se pode perceber nos trechos a seguir.   

“Concomitantemente ao processo de alfabetização, a literatura, as artes, 
as práticas corporais compõem o conjunto de linguagens imprescindíveis 
para a formação estética, sensível, ética, afetiva da criança”. 

“A progressão do conhecimento no 4º e no 5º ano do Ensino 
Fundamental se dá com a consolidação das aprendizagens anteriores, 
com a ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e 
intercultural, considerando os interesses e as expectativas dos/as 
estudantes, mas também o que ainda precisam aprender”.  

Nos dois trechos acima, se perde o propósito de letramento nas várias 
linguagens, sinalizado no início do documento. Também chama a atenção a ênfase na 
“formação estética, sensível, ética, afetiva da criança” a ser propiciada pela literatura, 
pelas artes e pelas práticas corporais, como se esses componentes curriculares também 
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não trabalhassem com formação social, cultural, cognitiva e política e, ainda, como se 
as dimensões estética e ética fossem exclusivas a esses mesmos componentes. Não está 
claro também o que se entende por formação sensível e afetiva da criança.   

Os dois parágrafos seguintes do título em questão também apresentam 
inconsistências. No primeiro deles, afirma-se a importância de “considerar as culturas 
juvenis, bem como o contato com as expressões literárias, artísticas e corporais mais 
complexas, ampliando o repertório de obras e autores conhecidos e de vivências 
significativas com outras línguas e culturas” (grifos meus). O trecho apresenta uma 
hierarquização, em que as culturas juvenis são consideradas menos complexas que 
outras (quais?) expressões literárias, artísticas e corporais. Também parece sugerir que 
culturas juvenis não se constituem por, entre outras, expressões literárias, artísticas e 
corporais.  

No segundo desses parágrafos chama atenção a referência a elementos 
canônicos e não canônicos somente nas linguagens artísticas. Enquanto a escrita conta 
com “aspectos formais” e “convenções” e as experiências corporais, com 
“complexidade”, as artes lidam com “elementos canônicos e não canônicos”.  

Em relação aos objetivos gerais da área de Linguagens no ensino fundamental, 
chama a atenção que tomam como base somente “os conhecimentos historicamente 
construídos de seus componentes curriculares”, desconsiderando as características dos 
sujeitos, como ressaltado no início do documento. Além disso, os três primeiros 
objetivos e o quinto caracterizam-se como objetivos disciplinares, contrariando a 
concepção de objetivos gerais anunciada no título. O segundo objetivo, referente às 
linguagens artísticas, necessita de revisão de redação, pois o trecho “refletir sobre a se 
apropriar” não tem sentido claro e “viver” é verbo um tanto impreciso para um objetivo 
de aprendizagem. Por fim, chama atenção a ênfase nos “elementos constitutivos das 
diferentes linguagens artísticas”, que se distancia da ideia de práticas de linguagem, 
como acontece com as línguas e as práticas corporais. Mais uma vez, o tratamento dado 
aos quatro componentes curriculares não é o mesmo. 

O sétimo objetivo – “propiciar àqueles/as que apresentem necessidades 
diferenciadas de comunicação aos conteúdos, o acesso à utilização de linguagens e 
códigos aplicáveis e de tecnologia assistiva” – caracteriza-se como princípio 
metodológico ou estratégia de ensino, e não como objetivo de aprendizagem. 

 

Sobre a área de Linguagens no ensino médio e seus objetivos 

 

A apresentação da área de Linguagens no ensino médio me pareceu a mais 
coerente em relação às finalidades e objetivos dessa etapa de ensino, conforme previsto 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio, como o próprio documento enfatiza. Evidencia, assim, um maior 
comprometimento com a formação dos jovens estudantes tendo em vista sua 
participação na vida em sociedade, ao contrário do que se lê na apresentação geral da 
área e na apresentação da área do ensino fundamental. 
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A única ressalva ao texto refere-se ao parágrafo que se refere “à progressão dos 
conhecimentos no Ensino Médio”, em que, ao se afirmar que “as reflexões linguísticas 
e estéticas devem ser adensadas (...)”, produz-se uma redução das diferentes práticas 
de linguagem que constituem a área, já que as linguagens artísticas – e também, ao que 
parece, as práticas corporais – se limitam ao estético, que parece ser tomado como 
sinônimo de artístico. 

Seguem algumas observações referentes a objetivos gerais da área de linguagens 
no ensino médio. 

No segundo objetivo – “explorar experiências de linguagem significativas e 
autênticas, reconhecendo e convivendo com a pluralidade de sentidos, em um processo 
de questionamento de visões de mundo naturalizadas” (grifos meus) – sugiro a exclusão 
do “autênticas”, por sua imprecisão. 

O quarto objetivo – “fruir manifestações literárias e artísticas, construindo 
estratégias ou modos específicos de leitura, frente a manifestações que envolvem um 
trabalho de linguagem inusitado, de rompimento com o estabilizado, ao investir no 
efeito de estranhamento de um mundo recriado, renovado e não prescrito” – é bastante 
impreciso em seus termos. Fruir é verbo de muitos significados. No sentido de desfrutar, 
desfrutar prazerosamente, gozar, não parece adequado como objetivo de 
aprendizagem de processos de escolarização, até porque esse tipo de fruição acontece 
independentemente desses processos. Se fruir aparece com o sentido de utilizar as 
manifestações, as direções do uso deveriam estar mais claras, já que se trata de 
resultados de processos educativos intencionais. Também chama a atenção a referência 
somente a estratégias ou modos de leitura, o que reduz as possibilidades de vivência ou 
práticas de linguagem. Por fim, não está claro o que se entende por “trabalho inusitado”, 
por “rompimento com o estabilizado”, nem porque somente esse “tipo” de 
manifestação é valorizado, como se manifestações tidas como tradicionais ou não 
inusitadas não merecessem atenção da escola. 

No quinto objetivo – “produzir eventos de linguagem sintonizados com diversas 
esferas sociais, de forma crítica, desenvolvendo saberes que auxiliem na reflexão sobre 
fazeres e valores relacionados ao trabalho, ao estudo e à arte” – causa estranheza os 
termos finais, que separam arte de trabalho e estudo. Trabalho e estudo não se referem 
também ao campo das artes? Arte não envolve trabalho e estudo? 

No sétimo objetivo – “apropriar-se do patrimônio cultural, compreendendo a 
diversidade das culturas brasileiras e estrangeiras, bem como o processo de disputas e 
de legitimação de culturas que acontece, fundamentalmente, pela via da linguagem” – 
sugiro especificar que o patrimônio é tanto material quanto imaterial (“apropriar-se do 
patrimônio cultural material e imaterial”) e usar linguagem no plural (“pela via das 
linguagens”) 

Por fim, o último objetivo – “explorar práticas de linguagem no universo digital, 
entrelaçando as dimensões técnicas, críticas, éticas e estéticas, de modo não apenas a 
desenvolver familiarização com esse universo, mas também a poder, gradativamente, 
expandir as formas de aprender e refletir sobre as realidades” – traz, mais uma vez, o 
problema da imprecisão de termos, já que surgem novas dimensões a serem 
consideradas nos processos educativos, quais sejam, as dimensões técnicas e críticas. 
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Chama a atenção a ausência da dimensão política. As dimensões são diversas ao longo 
do documento, indicando a necessidade de padronização. 

 

Sobre o componente curricular Arte e seus objetivos 

 

Destaco como aspecto positivo do texto de apresentação do componente 
curricular Arte a ênfase dada à singularidade de cada linguagem artística ou forma de 
expressão e à necessidade de garantir a presença de professores habilitados em cada 
uma destas formas de expressão: artes visuais, dança, música e teatro. Também é 
positivo que os objetivos sejam apresentados por ciclos (anos iniciais do ensino 
fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio) e não por ano de 
escolarização, o que poderia aprisionar o trabalho dos professores e das escolas. Essa 
escolha é apropriada como forma de garantir a flexibilidade necessária e a autonomia 
prevista legalmente para a construção dos currículos escolares. 

Um aspecto problemático é que a ideia de linguagem não parece ser 
considerada, tanto nas definições e orientações que se apresentam quanto nos 
objetivos. Isso enfraquece a definição de Linguagens como área. Com isso, se perde a 
ideia, subjacente ao entendimento de linguagem, de uma formação que vise à interação 
e participação dos sujeitos escolares nas práticas sociais. É a ideia de processo criativo 
(como se criatividade ou criação fossem exclusivas às artes) e a atitude desinteressada 
da experiência estética que parecem orientar as ideias apresentadas. As dimensões a 
serem contempladas pelo componente envolvem sensibilidade, ética, estética e poética 
(que, embora centrais para a proposta apresentada, não são definidas no documento), 
desconsiderando dimensões sociais, culturais, históricas ou políticas.  

A experiência estética é o centro da proposta para as artes, que prescreve que 
“o ensino de Arte deve articular, de forma indissociável e simultânea, seis dimensões de 
conhecimento que caracterizam a singularidade da experiência estética: ‘estesia’, 
‘fruição’, ‘expressão’, ‘criação’, ‘reflexão’ e ‘crítica’” (grifos meus). Não há justificativa, 
no entanto, para que as práticas com as linguagens artísticas sejam reduzidas a 
experiências estéticas. Especificamente em relação à música, tanto estudos e pesquisas 
quanto práticas cotidianas e práticas educativas deixam claro que os usos da linguagem 
música, as práticas sociais mediadas pela música não têm apenas finalidades estéticas; 
as relações que se estabelecem com música, os usos que dela fazem os sujeitos não são 
somente estéticos. Enfatizar essa dimensão é limitar a formação dos sujeitos escolares. 
Trata-se, portanto, de uma proposta que reduz o potencial do ensino de artes na 
educação básica. 

A ênfase na experiência estética traz o risco de se enfatizar a relação do sujeito 
(individual) com a obra, e não a relação entre pessoas mediada pela obra. A ideia de 
obra, que é recorrente no documento, também parece redutora. Fenômeno, 
performance, evento e, melhor, prática são termos mais próximos da experiência com 
arte que acontece não só na vida diária, mas nas práticas educativas que já se 
desenvolvem nas escolas. Prática remete a algo coletivo e vivido. Obra pode ser reduzida 
a “coisa”.  O uso da expressão “obra” sugere ênfase no produto, a valorização da 
produção do artista. Não há produto sem processos a ele subjacentes, mas, como, na 
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educação básica, o que se busca é a formação de sujeitos, parece-me que a ênfase 
deveria estar nos processos, nas ações e interações que levam à “produção do produto”. 
Na escola, o protagonismo é dos estudantes, e não dos artistas e sua produção. O que 
se busca é a formação de sujeitos, e não a formação de público. É preciso ampliar e 
aprofundar o repertório de experiências, e não necessariamente o repertório de obras.  

Considerando tradições ou abordagens estabelecidas na área de educação 
musical, a ideia de experiência estética é redutora, porque induz a um único modelo de 
educação musical ou educação em artes. Educação estética não é, ao menos na área de 
música, uma abordagem ou concepção comum, no sentido de ser compartilhada por 
todos, por muitos ou pela maioria. Ademais, a prescrição (por meio da utilização do 
verbo “deve”) de uma forma específica de entender o ensino das artes, com base na 
singularidade da experiência estética, contraria o princípio do “pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas” que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, deve orientar o ensino nas escolas. 

Há um outro aspecto problemático: estética/estético é termo que surge com 
diferentes sentidos ao longo do documento da BNC (não somente nos títulos referentes 
à área de Linguagens ou ao componente curricular arte), sem que se explicite com qual 
concepção de experiência estética e de educação estética trabalha o documento. 

Com relação à apresentação/caracterização dos chamados “subcomponentes” 
do componente arte, limito-me a comentar sobre minha área de formação e atuação, a 
música. 

Ao contrário do que acontece com artes visuais e dança, não há, propriamente, 
uma apresentação da área de música, caracterizando-a, por exemplo, como prática 
artística, prática social, atividade humana ou modo de ação e interação humana. Nem 
mesmo uma referência aos sons e sua organização no tempo, aspectos centrais para a 
configuração do que costumamos chamar de música, é apresentada. O que se apresenta 
são considerações sobre “o processo pedagógico em música”, não sem inconsistências 
conceituais, talvez porque o texto de apresentação do subcomponente música tome 
como base o artigo do alemão Rudolf Dieter Kraemer, que discute a epistemologia da 
educação musical, e não da música.  

A redação apresenta uma série de imprecisões. A mobilização de conhecimentos 
decorre da apropriação de conhecimentos que, na escola, espera-se, decorre também 
de processos intencionais de transmissão. A ordem dos termos, portanto, parece 
equivocada. “Apropriação de conhecimentos adquiridos” é expressão redundante. Não 
está claro o significado dos termos “sensoriais, analíticas e discursivas” para qualificar 
práticas musicais. Se envolve som, toda prática musical tem uma dimensão sensorial. Se 
se entende música como discurso, toda prática musical é discursiva. Análise é uma 
prática ou atividade analítica, e não musical, já que se trata de um discurso sobre música 
(conhecimento proposicional, e não conhecimento prático). Fruir, refletir e fazer música 
não se caracterizam como princípios, mas como formas de se relacionar com música, 
embora esses não sejam termos correntemente utilizados pela área de música.   

As bases epistemológicas da produção de conhecimento em música não se 
constituem na relação entre aspectos da Educação Musical e de outros campos do saber. 
Aqui parece haver uma apropriação ou adaptação indevida da definição de Kraemer 
para a educação musical. O que está em questão na escola não é a produção de 
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conhecimento em música, mas a formação dos sujeitos mediada pela música (ou em 
música, através da música, para a música, dependendo da concepção que se pretende 
defender). Também é confuso o trecho que se apresenta logo a seguir: “(...) que 
possibilitam a compreensão musical do sujeito, no que se refere à sua relação consigo 
mesmo, com o outro, com a sociedade e com a própria música”. Compreensão musical 
do sujeito é um aspecto da sua relação com música. E não está claro o que seria a relação 
com a própria música, destacada da relação consigo mesmo, com o outro, com a 
sociedade, já que toda relação com música é permeada pela relação consigo mesmo, 
com o outro, com o mundo. 

Quando se refere à progressão do conhecimento, o texto afirma que:  
 
“Esse movimento se produz a partir da reflexão sensível, imaginativa e 
crítica dos sujeitos sobre os conteúdos artísticos, seus elementos 
constitutivos e sobre as variações derivadas das experiências de invenção 
e criação. Do ponto de vista histórico, a Arte propicia ao sujeito entender 
a gênese dos costumes e valores constituintes de diferentes culturas, 
manifestadas em seus produtos artísticos”.  

Não esclarece, entretanto, o que se entende por reflexão sensível e imaginativa nem as 
bases que podem sustentar uma reflexão crítica. Não define o que seriam conteúdos 
artísticos, que parecem se diferenciar de elementos constitutivos das artes. Também 
não está claro o que seriam “variações derivadas de experiências de invenção e criação”. 
Considerando a vasta produção das ciências humanas sobre as relações dos sujeitos, 
individuais e coletivos, com as artes, causa estranheza que somente o ponto de vista 
histórico seja visto como possibilidade de entender costumes e valores.  

Os objetivos gerais do componente curricular arte na educação básica, na sua 
maioria, não explicitam as aprendizagens esperadas dos estudantes ao final da educação 
básica, porque não sinalizam mudanças, aquisições, desenvolvimento, transformação. 
Eles parecem mais próximos de estratégias de ensino. Também há pouca ênfase no uso, 
na mobilização do conhecimento tendo em vista a qualificação das práticas sociais 
vividas e a serem vividas pelos sujeitos. Seguem considerações mais específicas. 

Sobre o primeiro objetivo – “conhecer, fruir e analisar criticamente diferentes 
práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social e em diferentes 
sociedades, em distintos tempos e espaços, respeitando as diferenças de etnia, gênero, 
sexualidade e demais diversidades”: conhecer, nesse caso, é verbo vago, pois, na escola, 
se conhece algo tendo em vista a mobilização desse conhecimento em situações 
diversas, dentro e fora da escola. Fruir, como já dito, é verbo de muitos significados. No 
sentido de desfrutar, desfrutar prazerosamente, gozar, não parece adequado como 
objetivo de aprendizagem de processos de escolarização, até porque esse tipo de fruição 
acontece independentemente desses processos. Se fruir aparece com o sentido de 
utilizar as manifestações, as direções do uso deveriam estar mais claras, já que se trata 
de resultados de processos educativos intencionais. A análise crítica deve visar a alguma 
coisa; em si, é estratégia. O respeito às diferenças e diversidades é algo que nem sempre 
é dado, mas, sim, algo que se aprende, a partir de seu reconhecimento.    

Sobre o segundo objetivo – “compreender as diferentes relações entre as artes 
visuais, a dança, o teatro e a música e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
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possibilitadas pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, nas condições 
particulares de produção e prática de cada subcomponente”: não está claro porque esse 
é um objetivo de aprendizagem geral se os objetivos específicos de cada forma de 
expressão não consideram a integração entre as artes ou com outras 
áreas/componentes curriculares. 

Sobre o quarto objetivo – “vivenciar a expressividade, a ludicidade e a 
imaginação, ressignificando diferentes espaços na escola e fora dela por meio das artes 
visuais, da dança, do teatro e da música”: vivências podem propiciar aprendizagens, mas 
não são, necessariamente, aprendizagens em si. Além disso, a ressignificação dos 
espaços não se dá somente por meio da vivência da expressividade, ludicidade e 
imaginação. Ela depende do domínio dos códigos, da compreensão dos usos e funções 
das práticas artísticas, da compreensão dos sujeitos, do contexto sociocultural, entre 
outros.  

Sobre o quinto objetivo – “explorar os recursos tecnológicos como meio para o 
registro, pesquisa e criação em Arte”: a exploração também é uma atividade, sendo 
necessário explicitar o que se pode aprender por meio dessa exploração. Uma redação 
mais precisa poderia ser “Mobilizar recursos tecnológicos tendo em vista desenvolver 
formas de registro, pesquisa e criação em arte”. 

Sobre o sexto objetivo – “compreender as relações entre as artes, a mídia, o 
mercado e o consumo”: sugiro ampliar seu alcance, focalizando a identificação e 
compreensão de diferentes modos de produção e circulação das artes na sociedade, 
pois enfatizar mídia, mercado e consumo direciona para um modo mais específico de 
produção e circulação. 

Sobre o sétimo objetivo – “problematizar questões políticas, sociais, econômicas 
e culturais por meio de exercícios, produções e apresentações artísticas que valorizem 
a autonomia, a crítica e a autoria”: sugiro acrescentar, ao final, “o trabalho coletivo” (a 
crítica, a autoria e o trabalho coletivo), já que a problematização pode ser mais 
produtiva se feita em colaboração com o outro. 

Os objetivos estabelecidos para o subcomponente música não parecem se 
orientar a partir dos objetivos gerais da área de linguagens na educação básica, no 
ensino fundamental e no ensino médio. Também não há evidências claras de sua relação 
com os direitos de aprendizagem apresentados no início do documento. Além disso, as 
características dos sujeitos não são contempladas, assim como as 
diferenças/diversidades. A impressão é que são objetivos independentes do que foi 
estabelecido em outras seções do documento da BNC. 

Ademais, os objetivos do subcomponente música apresentam uma série de 
inconsistências, a começar pelo fato de  não indicarem claramente aprendizagens, nem 
mesmo qualidades esperadas das vivências; alguns verbos utilizados são bastante 
imprecisos, como conhecer e vivenciar; não está clara a trajetória de desenvolvimento 
esperada ao longo da educação básica; os objetivos do ensino fundamental parecem 
desconsiderar completamente a ideia de música como atividade humana ou prática 
social; os objetivos do ensino médio abordam esse aspecto de forma muito incipiente; 
são pouco frequentes referências a aspectos conceituais da música, incluindo seus 
vários sentidos, usos e funções. Há, ainda, imprecisões conceituais e termos 
inadequados.  
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Seguem comentários mais específicos sobre os objetivos do subcomponente 
música. 

LIAR1COA018 

Vivenciar práticas de apreciação, criação e interpretação, considerando processos de 
experimentação instrumental (convencional e alternativa) e vocal, individuais e 
coletivas.  

A vivência é condição para a aprendizagem em música. Essas práticas já fazem parte da 
vida dos alunos (mesmo as crianças), dada a forte presença da música na vida cotidiana, 
embora as práticas de criação pareçam menos frequentes. Se pensamos em 
aprendizagem (em algo “novo”, em mudança, transformação), é preciso explicitar o que 
se pretende acrescentar, o que, por meio do ensino, pode fazer alguma diferença nos 
modos como as crianças se relacionam com música, dentro e fora da escola. A 
experimentação instrumental e vocal faz sentido para as práticas de criação, ou para 
práticas criativas de interpretação, mas não para a apreciação. Se é um objetivo mais 
amplo, focado na experiência musical, talvez fosse melhor explicitar a necessidade de 
garantir o direito dos estudantes de aprender música fazendo música, o que poderia ser 
mencionado na apresentação do subcomponente música. No sentido de indicar 
mudanças, sugiro nova redação:   

Ampliar progressivamente as formas de se relacionar com música, por meio de 
diferentes experiências de apreciação/audição, criação/composição e interpretação, a 
partir de práticas e repertórios diversos, dos mais aos menos familiares.  

Esse primeiro objetivo poderia se desdobrar em outros, pensando em aquisições mais 
específicas, necessárias ao desenvolvimento progressivo dos estudantes, tais como:  

Ampliar e aprofundar conhecimentos, habilidades, disposições, valores, tendo em vista 
experienciar outras formas de relação com música, ampliando a participação nas 
práticas sociais mediadas pela música. 

Partilhar e ter reconhecidos seus conhecimentos, habilidades, disposições, valores, de 
modo a ser reconhecido e reconhecer o outro como sujeito de direitos. 

Desenvolver progressivamente habilidades de percepção e execução (vocal, 
instrumental e corporal) para apreciar, analisar e vivenciar práticas e repertórios 
diversos, dos mais aos menos familiares.  

Desenvolver progressivamente estratégias, procedimentos e técnicas de 
composição/criação para recriar práticas e repertórios diversos, dos mais aos menos 
familiares.  

LIAR1COA019 

Conhecer os elementos constitutivos da música em experiências de criação, 
interpretação e apreciação musical, contextualizando-os.  

O verbo pode ser mais preciso se considerarmos que os alunos já conhecem 
(intuitivamente, de modo não sistematizado, de modo tácito, de modo impreciso) 
elementos constitutivos da música. Se música é concebida como linguagem, é preciso 
pensar na relação desses elementos entre si para a constituição dos “discursos”/textos 
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musicais. Além disso, os elementos estão sempre presentes, sendo necessário prever 
algum direcionamento, como sugiro a seguir:  

Identificar, experimentar e manipular, de modo contextualizado e progressivamente 
aprofundado, os elementos constitutivos de diferentes tipos de música, tendo em vista 
compreender e realizar formas de organizar intencionalmente os sons no tempo. 

LIAR1COA020 

Experimentar sonoridades, materiais e técnicas diversas para a construção de 
instrumentos musicais.  

Construção de instrumentos é uma ação, uma atividade muito específica (presente na 
formação profissional de nível médio, por exemplo) e não é uma experiência musical 
direta, como composição, execução e apreciação. Não se caracteriza como objetivo 
relevante ou fundamental para o desenvolvimento dos estudantes. 

LIAR1COA021 

Manipular fontes sonoras diversificadas, convencionais e alternativas, explorando-as 
em propostas de criação e interpretação musical.  

Qual é a diferença em relação ao primeiro objetivo? O uso de fontes diversificadas? 
Como observado em relação ao objetivo anterior, a especificação de fontes é algo muito 
específico, que não cabe em objetivos de ciclos de aprendizagem. 

LIAR1COA022 

Conhecer e reconhecer repertório musical regional, nacional e estrangeiro, 
relacionando códigos e convenções que são específicos da música.  

Qual o sentido de conhecer e reconhecer repertório? Faz sentido se envolver atividades 
de audição, performance e recriação. Talvez o foco seja:  

Reconhecer e compreender códigos e convenções que caracterizam diferentes práticas e 
repertórios, bem como seus usos e funções em seus contextos específicos de produção e 
circulação. 

LIAR1COA023 

Criar e apropriar-se de diferentes formas e técnicas de grafia musical (convencionais e 
alternativas).  

Sugiro ampliar para registro, incluindo formas não gráficas (audiovisuais), que podem 
contemplar as TIC: 

Experimentar, compreender e apropriar-se progressivamente de diferentes formas de 
registro musical, incluindo diferentes formas de notação e procedimentos e técnicas de 
registro em áudio e audiovisuais.  

LIAR1COA024 

Exercitar a análise das produções musicais já consolidadas e próprias, individual e 
coletivamente.  

Análise em que direção? A audição/apreciação supõe análise. A análise me parece 
subjacente a vários outros objetivos. Além disso, o objetivo não explicita aprendizagens. 
Análise é atividade, meio para se alcançar algo, que não é aqui definido. 
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LIAR2COA054 

Conhecer aspectos técnicos, estilísticos, históricos e interpretativos na prática 
instrumental (convencional e alternativa) e vocal em propostas de criação, 
interpretação e apreciação musical, individuais e coletivas. 

A que se referem os termos “técnicos, estilísticos, históricos e interpretativos”? 
Aspectos estilísticos envolvem os demais. A especificação de vocal e instrumental, 
convencional e alternativa não me parece necessária, justamente por ser muito 
específica, além de caracterizar as práticas musicais somente pelos materiais utilizados. 
O que se busca? A caracterização de diferentes tradições e práticas musicais? Se for isso, 
me parece ser importante considerar a capacidade de associar essa caracterização a 
aspectos sociais, culturais, históricos e políticos, de modo a contextualizar diferentes 
repertórios e práticas musicais. 

LIAR2COA055 

Compreender e apropriar-se de repertórios, códigos e convenções que constituem as 
especificidades da música, identificando-os em propostas de criação, interpretação e 
apreciação musical. 

Ver comentário sobre LIAR1COA022. 

LIAR2COA056 

Experimentar sonoridades, materiais e técnicas diversas para a construção de 
instrumentos musicais, aperfeiçoando-os em nível de complexidade crescente. 

Ver comentário sobre LIAR1COA020. 

LIAR2COA057 

Reconhecer e utilizar fontes sonoras diversificadas em propostas de criação, 
interpretação e apreciação musical. 

Ver comentário sobre LIAR1COA021. 

LIAR2COA058 

Reconhecer e utilizar diferentes formas de grafia musical (convencionais e 
alternativas) em propostas de criação, interpretação e apreciação. 

Ver comentário sobre LIAR1COA023. 

LIAR2COA059 

Exercitar a análise e a crítica musical de repertório cotidiano, de outros repertórios da 
cultura musical brasileira e estrangeira, e de produções próprias, buscando a 
identificação de técnicas, formas, estilos e elementos musicais específicos. 

Esse objetivo não repete aprendizagens subjacentes ao objetivo LIAR2COA054? 
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LIAR3COA092 

Mobilizar progressivamente conhecimentos musicais específicos em propostas de 
criação, interpretação e apreciação musical coletivas e individuais. (sugestão de 
acréscimo em destaque) 

LIAR3COA093 

Investigar diferentes gêneros da música brasileira e estrangeira, identificando os 
elementos, códigos e convenções musicais utilizados. 

Esse objetivo não repete aprendizagens subjacentes ao objetivo LIAR2COA054? Outra 
possibilidade seria acrescentar: “compreendendo os gêneros como manifestação 
cultural e expressão e construção de autoria e identidade” e suas condições de produção 
e circulação. 

LIAR3COA094 

Experimentar sonoridades, materiais e técnicas diversas, para a construção de 
instrumentos musicais, aperfeiçoando-os em nível de complexidade crescente. 

Ver comentário sobre LIAR1COA020. 

LIAR3COA095 

Investigar o uso de fontes sonoras diversificadas em produções musicais já 
reconhecidas e em suas próprias produções, analisando-as e contextualizando-as de 
forma crítica. 

Ver comentário sobre LIAR1COA021. 

LIAR3COA096 

Problematizar a produção musical na contemporaneidade por meio da análise e 
reflexão crítica das diferentes manifestações musicais nacionais e estrangeiras. 

Qual é a direção da problematização? Suas condições de produção e circulação? Seus 
sentidos? 

LIAR3COA097 

Desenvolver práticas de criação e interpretação, a partir das vivências e manipulação 
de repertório musical cotidiano e outros repertórios e práticas musicais já 
consolidadas em culturas musicais diversas. 

Não repete LIAR3COA092? 

LIAR3COA098 

Investigar e utilizar diferentes formas de grafia musical (convencionais e alternativas), 
aprofundando seu uso e compreensão em repertórios diversos. 

Ver comentário sobre LIAR1COA023. 

LIAR3COA099 

Identificar e analisar criticamente os usos, as funções e os significados da música nas 
diversas culturas, do passado e do presente, partindo da análise do contexto local. 
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Esse objetivo, com algumas alterações, deveria aparecer já no primeiro ciclo do ensino 
fundamental. Considerando que os estudantes são jovens de, no mínimo, 15 a 17 anos, 
não me parece necessário partir do contexto local. 

LIAR3COA100 

Analisar e refletir sobre o campo das profissões em música, o mercado de trabalho e 
o consumo da música e sua relação com as demais áreas da arte e da cultura. (sugestão 
de acréscimo em destaque) 

 

Acredito que, ao conceber objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, há, 
obviamente, que se pensar em buscar algum domínio da linguagem (ou da “forma de 
expressão”, seja ela artes visuais, dança, música ou teatro), aprender a lidar com a 
matéria – uma materialidade específica –, suas formas de organização no tempo e no 
espaço, suas próprias racionalidades, considerando o conhecimento construído e 
acumulado pela humanidade. Mas isso não é suficiente. Há que se pensar, também, nos 
usos e funções dessa linguagem ou forma de expressão para a inserção qualificada dos 
sujeitos no mundo social.  

 O que, acredito, se deve esperar de objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento é que indiquem informações a serem adquiridas, habilidades a serem 
dominadas, procedimentos a serem desenvolvidos, valores, atitudes e conceitos a 
serem construídos, que possibilitem “uma participação efetiva e competente nas 
práticas sociais e profissionais que envolvem a [música]” (ver SOARES, Magda, 2004, p. 
6), sem perder de vista a formação cidadã prevista na Lei de diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Os objetivos devem indicar aprendizagens que contribuam para que 
os sujeitos possam se inserir num mundo que é construído também pela música, nele 
agir e intervir. O uso de verbos como introduzir, aprofundar e consolidar (como se faz 
no PNAIC) pode auxiliar a definição de um desenvolvimento progressivo.  

Sugiro o acréscimo de outros objetivos, que reforcem a vinculação das práticas 
musicais com identidade, diferença e diversidade e enfatizem a atuação dos estudantes 
no mundo: 

Reconhecer e respeitar a diversidade de práticas e repertórios musicais presentes na 
sociedade brasileira, bem como em outros povos e nações 

Identificar e valorizar diferentes formas de se relacionar com música presentes no 
contexto familiar, escolar e comunitário, incluindo aquelas mediadas pelas tecnologias 
de comunicação e informação, bem como seus usos e funções. 

Compreender e valorizar os diferentes sentidos das práticas e repertórios musicais que 
se produzem e circulam em diferentes contextos socioculturais. 

Participar na proposição e na produção de formas de compartilhar práticas musicais 
aprendidas nas aulas com a comunidade escolar e na sociedade, ampliando os âmbitos 
de interações sociais mediadas pela música. 

Identificar e analisar práticas musicais, e relações sociais a elas vinculadas, nas quais se 
evidenciam ações discriminatórias de qualquer natureza, tais como de gênero, classe 
social, origem étnico-racial, sexualidade, religião, entre outras. 
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Mobilizar saberes para interagir com diferentes dispositivos e equipamentos culturais 
de circulação da arte e do conhecimento artístico, tais como: teatros, museus, galerias, 
feiras, ruas, festivais, livrarias, bibliotecas, centros históricos e culturais. 

Experimentar e apropriar-se progressivamente de recursos das tecnologias da 
informação e comunicação para apreciar, produzir, registrar, compartilhar e fazer 
circular práticas e repertórios musicais de modo ético. 

Refletir sobre como as práticas e repertórios musicais constroem identidades individuais 
e coletivas e para a demarcação de diferenças (social, cultural, religiosa, étnica, de 
gênero e sexualidade, entre outras). 

Valorizar o patrimônio musical, material e imaterial, da comunidade, da sociedade, bem 
como de outros povos e nações.  

Compreender os contextos e formas de produção e circulação de diferentes práticas 
musicais na sociedade.  

Identificar características e significados de tradições musicais distintas, seus usos e 
funções em diferentes grupos socioculturais, na atualidade e em diversos momentos da 
história. 

 

Outras observações 

 

Os princípios da BNC enfatizam a integração e articulação entre componentes e 
áreas, tentando quebrar a lógica disciplinar. A área de arte, entretanto, ainda é tratada 
de modo bastante disciplinar, o que pode ser justificado por sua trajetória de luta, tanto 
na educação básica quanto no ensino superior, pelo reconhecimento das 
particularidades de suas diferentes formas de expressão. Uma visão interdisciplinar ou 
mais integradora nos exigirá muito mais tempo.  

Ainda em direção à articulação, não fragmentação, a BNC define “temas 

integradores” (Consumo e educação financeira; Ética, direitos humanos e cidadania; 

Sustentabilidade; Tecnologias digitais; Culturas africanas e indígenas), que, como dito 

no documento, contemplam não somente a dimensão cognitiva, mas as dimensões 

política, ética e estética da formação dos estudantes (parece que nas áreas e seus 

componentes predomina a dimensão cognitiva). Surpreendentemente, a área de artes 

não aparece nos objetivos estabelecidos para os temas integradores, embora seja claro 

seu potencial para o desenvolvimento dos mesmos. 

A busca por integração e articulação de conhecimentos, aliada aos direitos de 

aprendizagem e à preocupação com características dos estudantes em cada etapa da 

educação básica, sinalizam que não é o domínio do conhecimento em si que parece estar 

em jogo, mas a mobilização, o uso de conhecimentos para viver no mundo: se expressar, 

conviver, cuidar do ambiente, saber de si, desenvolver visão de mundo, projetar a 

própria vida e participar da vida social/dos rumos da sociedade. O problema, no 

documento da BNC, é que esses princípios se perdem à medida que vamos nos 

aproximando dos objetivos estabelecidos para os componentes curriculares, ao menos 
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na área de Linguagens. O uso, a mobilização, as características dos sujeitos se diluem. A 

ideia que passa a prevalecer parece ser a de apropriação de algo que está fora dos 

sujeitos/estudantes; uma apropriação que passa a ter valor em si mesma. As partes do 

documento conversam pouco entre si. 

Outro aspecto a ressaltar é que o documento deixa claro que não se trata de 

currículo, mas de uma base para orientar a construção de currículos. O alcance previsto 

para a BNC, entretanto, é mais amplo: nortear “o ensino, o aprendizado, a formação 

docente e o material didático”, como se lê na sua apresentação. E, também, ao que tudo 

indica, a avaliação (de estudantes, professores, escolas). É preciso, portanto, estar alerta 

para evitar a busca pelo controle total do trabalho dos professores e das escolas. 

Por fim, é preciso melhor explicitar como se construiu o consenso que se tenta 
apresentar na BNC e quão consensual ele é. Não está claro o quanto há de nacional e de 
comum no documento, já que o processo é pouco transparente: como as comissões 
foram formadas, como os especialistas foram escolhidos, quem são os autores do 
documento, como a comunidade educacional, os seus diferentes sujeitos, foram 
ouvidos. Trata-se de tornar tudo isso mais transparente para que a comunidade 
educacional possa se sentir representada pela BNC ou, pelo menos, ter clareza acerca 
do que e quem a BNC representa. 

Diante da dificuldade de definir uma base comum para um país como o nosso, e, 
mais que isso, das dúvidas em relação à possibilidade de uma base nacional comum 
curricular, esses esclarecimentos são fundamentais para a credibilidade do processo. O 
mesmo vale em relação às escolhas que a Base representa (o conceito de educação, de 
escola, de currículo, de docência e o tipo de sujeito que ela almeja formar), que 
necessitam ser claramente explicitadas. 

Considerando o que se propõe a BNC, é fundamental incrementar o diálogo com 

a comunidade educacional. É preciso que também a nova versão da BNC, a ser 

construída, seja avaliada e discutida pelas instituições de ensino, pelas associações, 

pelos coletivos de professores e gestores, para que não se perca seu caráter 

democrático. Um documento que se pretende uma base nacional comum exige maior 

participação da sociedade. 

 

 

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2016. 

 

 
Luciana Marta Del-Ben 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 


