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Resumo: Pretendendo organizar uma delimita<;:ao da tematica da cultura relacionada
com oconhecimento curricular, fundamentada em considera<;:oes centrais da analise critica
e sociologica do curriculo, 0 presente artigo fara uma exposi<;:ao em tome da abordagem
da cultura, sublinhando 0 pensamento critico como um componente de articula<;:ao destas
rela<;:oes. Os exames destas tematicas justificam-se como consubstanciais ao contexto
das constru<;:oes curriculares dos Cursos de Musica, possibilitando reflexoes sobre as
rela<;:oes existentes entre conhecimento curricular e as praticas culturais da sociedade.
Inicialmente, 0 artigo desenvolvera considera<;:oes acerca da cultura como representa<;:ao
das experienciasyividas socialmente pelas pessoas em um determinado tempo e espa<;:o
historicos. Em seguida,.examinara a condi<;:ao de 0 curriculo estar inserido em perspectivas
sociais e culturais. Na sequencia, refletira sobre a rela<;:ao da dimensao critica e cultural
do curriculo como importante subsidio para a forma<;:ao do profe~sor-pesquisador em
musica. Conciuira mostrando a necessidade da existencia de um movimento consciente
da comunidade academica pela produ<;:ao curricular, na area de musica, em bases crfticas,
sociais e culturais.

1. Introdu~ao

Embora nao seja proposi
gao deste artigo desenvolver
uma discussao aprofundada
acerca da relagao crltica entre 0
currlculo de musica e 0 proces
so de formagao do significado de
cultura, no ambito dos aconteci
mentos historicos de uma dada
sociedade, torna-se importante
delimitar a tematica, para intro
duzir 0 campo de uma teoria da
cultura, sustentada em uma fun
damentagao crftica. Esta delimi-

tagao consistira em uma contri
buigao para a busca do signifi
cado da teorizagao crftica na
esfera da cultura, sobre a qual
se desenvolve 0 processo
educativo e 0 contexto da pro
dug80 do currlculo para os Cur
50S de Musica.

Parte-se da abordagem
de uma construg80 conceitual de
cultura vinculada as representa
goes das experiencias vividas

pelas pessoas em uma socieda
de, sublinhando que, ao longo
de sua formag80, 0 homem foi
produzindo a sua propria capa
cidade para sobreviver a reali
dade social. Enquanto ser bio
logico, as transformagoes ocor
ridas no seu organismo Ihe per
mitiram acumular, na conscien- .
cia comunitaria, atos que, gra
gas a hereditariedade social
destes conhecimentos adquiri
dos, propiciaram favoraveis re-
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sultados, que foram recolhidos,
conservados e transmitidos de
uma geragao a outra. Desse
modo, observa-se que 0 proces
so de produgao do proprio ho
mem e resultante desta comple
xidade crescente de operagoes,
realizadas por ele com a finali
dade de responder as questoes
da vida real.

A perspectiva dialetica de
se compreender esta relagao
entre 0 avango biologico e a pro
dugao cultural do ser humane foi
desenvolvida por Geertz, que
demonstrou que a formagao cul
tural preexistiu ao homem. Na
visao do autor, a cultura foi urn
ingrediente essencial na produ
gao da existencia humana e,
neste aspecto, tanto as ideias,
quanto os valores, os atos, as
emogoes e 0 proprio sistema
nervoso tornam-se produtos cul
turais (Geertz, 1989).

Diante destas nogoes,
tendo em vista que 0 ser huma
no se revela enquanto indivfduo
incompleto por estar em constan
te processo de construgao,
pode-se compreender que a cul
tura tende a modelar ou influen
ciar os indivfduos, enquanto es
pecie humana. Estes estudos
fazem parte de uma interpreta
gao polissemica acerca da ques
tao da cultura, apreendida de
forma dialetica e interpretativa,
com 0 intuito de sublinhar que a
cultura nao foi acrescentada ao
homem, pois ela se faz a propria
substancia para humanizar 0 ser
humano. Em outras palavras, se
nao fosse a cultura ou formas
particulares de cultura, os ho
mens seriam como "monstros
imprevisfveis", com muito poucos
instintos uteis e com menos sen
timentos reconhecfveis (Geertz,
1989).

Nesta mesma visao,
Whitaker mostra que Geertz bus-

cou urn conceito de cultura mais
preocupado com 0 problema do
significado dialetico de cultura,
para entende-Io no contexto da
agao humana. A autora afirma
tambem que "em Geertz a cul
tura e condigao da humanizagao
do homem", e que esta conside
ragao possibilita urn encontro
com as analises de Paulo Freire,
que, ao entender 0 homem como
urn "animal inconcluso", propor
ciona urn tipo de educagao ca
paz de desenvolve-Io atraves da
sua propria cultura (Whitaker,
1982, p. 12).

Em virtude do exposto e
com vistas a destacar 0 que este
artigo esta entendendo enquan
to cultura, registra-se a concep
gao de Freire como sendo uma
representagao de "experiencias
vividas", dentro de relagoes de
siguais e dialeticas que os gru
pos estabelecem em uma deter
minada sociedade, num dado
momenta historico. Para 0 pen
sador brasileiro, a cultura liga
se a dinamica de poder e pro
duz "assimetrias" na capacida
de de os indiv!daose os grupos
se diferirem e realizarem suas
metas. Tambem a cultura rela
ciona-se a um espago de confli
tos e contradigoes da socieda
de e, por este motivo, 0 autor
nao adota 0 significado da sua
existencia dentro de urn sentido
"homogeneo". Pelo contrario,
para ele, 0 que existem sao cul
turas "dominantes e subordina
das~, capazes de expressar di
versificados interesses e operar
a partir de espagos e de poder
diferentes e desiguais (Freire,
1986).

A introdugao destas ana
lises sugerem uma articulagao
com a area do conhecimento
curricular em musica, pais, ao se
compreender que os princfpios
pedagogicos nascem no contex
to social do campo das praticas

culturais, tambem 0 processo de
produgao do currfculo e cultural
mente construfdo. Tais estudos
tornam-se relevantes sobretudo
por demonstrar uma real preo
cupagao do autor citado em es
tabelecer e interpretar as rela
goes existentes entre a area
educacional e as questoes da
cultura e da sociedade.

o exame destas nogoes
significa, entre outras conside
ragoes, uma ruptura da condigao
do processo educativo-musical
como algo desinteressado das
consideragoes polfticas da soci
edade. Em conseqOencia, a
questao do conhecimento
curricular em musica tambem
passa a se envolver em carac
terizagoes polfticas e ideologi
cas, diante do contexto das pra
ticas musicais e de ensino de
musica, na esfera da produgao
do conhecimento musical.

Com 0 proposito de abor
dar importantes reflexoes desta
natureza no contexto da Educa
gao Musical, a seguir serao tra
tadas algumas dentre as princi
pais consideragoes acerca de
uma teorizagao crftica do curri
culo ,relacionada com a questao
da cultura.

2. A inser~ao do currlculo em
perspectivas sociais e cultu
rais..

Apple (1979) mostrou
que, pioneiramente, as reflexoes
de uma teorizagao do currfculo
foram pensadas por Emile
Durkheim (1990) e Karl
Mannheim (1986), depois por
Raymond Williams (1974) e, nas
decadas de 1960 e 1970, por
Pierre Bourdieu (1977) e Basil
Bernstein (1971). Citou tambem
Shulman (1987) e 0 seu traba-

. Iho Iigado ao conteudo, como
sendo a base do conhecimento
exigido para 0 ensino. 1

, 0 surgimento destes estudos pede ser encontrado em Iiteratura especializada, como Cremin (1975); Seguel (1966); Franklin (1974); Pinar & Grumet (1981) e outros. Segundo
Apple (1979). os esludos acima releridos possuem enfoque te6rico fundamentado principalmente no conteudo do curriculo ou na rela<;iio existente entre os conteudos das
matarias. Todavia, a questao das rela96es que existem dentro do conteudo das matarias continuou inexplorada e sam teoria.
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As pondera~oes feitas por
Apple apresentaram importancia
te6rica localizada no terreno da
analise das relagoes "internas"
do currlculo, mais precisamente
no ambito da sua forma. Para 0
autor, os estudos sobre estas re
la~oes levaram a compreensao
da existencia de diversificadas
razoes metodol6gicas para nao
tomar como certa a "neutralida
de" do conhecimento curricular,
afirmando com seguran~a que
"interesses sociais" sao inseri
dos na pr6pria forma de conhe
cimento (Apple 1979, p. 17).

A partir de entao, as pre
ocupa~oes com adogoes de pro
cedimentos cientfficos para pla
nejar, controlar currfculos e ava
Iia~oes bem como super valori
zar a implementagao da pesqui
sa educacional quantitativa, en
quanta melhor caminho para a
produgao do conhecimento, des
locaram-se para uma outra ori
enta~ao, favorecendo a argu
menta~ao, a investiga~ao e a
compreensao de diferentes pon
tos de vista, vinculados a area
do currfculo como um campo
socialmente construfdo.

Os desdobramentos teo
ricos e praticos destas questoes
levaram a concluir que esta cor
rente pedagogica, assentada em
bases socioculturais e articula
da a elabora~ao de uma
teoriza<tao crftica do currfculo no
contexto da realidade, adquiriu
intense desenvolvimento a par
tir da sua inscri~ao no currfculo
de forma<tao de professores. Por
conseguinte, a caracterizagao
deste campo de proposi~oes

gerou 0 estudo do currfculo
institucional mais aproximado da
area da Sociologia do Conheci
mento.

Diante das razoes anteri
ormente analisadas, Moreira
(1995) considerou nao ser mais
possfvel conceber uma total ino-

•

cencia acerca do significado do
conhecimento curricular, preocu
pado tao somente com 0 carater
de ordem e transmissao do co
nhecimento pelas instituigoes. 0
autor destacou que a concep~ao

do currfculo passou, entao, a
adquirir uma caracterfstica de
area de problematiza~oes e con
testa~oes, sendo visto dentro da
produgao de "rela~oesde poder"
no interior da escola e, sobretu
do, entendido no conjunto polf
tico, hist6rico, educacional e ide
016gico da realidade cultural.

De semelhante forma, os
exames do campo da construgao
do conhecimento curricular em
musica passam a ficar situados
no ambito da realidade historica
e cultural do processo
educativo-musical, frente a ca
racterizagao da constru~ao do
currfculo no contexto da real ida
de social.

Em presen~a destas con
sidera~oes, a dimensao social
do entendimento do processo da
educa~aofoi de fundamental im
portancia para 0 estudo da pro
dugao do currfculo, sendo que
os princfpios que inicialmente
nortearam uma teoriza~ao crfti
ca do currfculo permanecem no
contexto de uma tradigao crftica
do currfculo, guiada por ques
toes sociologicas, polfticas e
epistemol6gicas, dentre outras.

Concluindo, pode-se afir
mar que a emergencia desta
area de carater social da produ
gao curricular conseguiu eviden
ciar a insen;:ao do currfculo em
perspectivas culturais, tambSm
para a area de musica. Nesta
6tica, vislumbra-se a construgao
de um significado te6rico e sim
bolico, no campo das aborda
gens da organizagao curricular,
para 0 processo de elaboragao
de currfculos em musica, no
ambito da produ~ao do conhe
cimento educativo-musical.

Seguindo estes estudos,
a .tematica da produ<tao e da
a~ao do currfculo provocou des
dobramentos te6ricos,
metodologicos e praticos, em di
versificados campos culturais e
polfticos do processo educacio
nal. Dando prosseguimento a
estas observagoes, parte-se
para uma breve reflexao sobre
estas analises.

3. A dimensao critics do curri
culo e a forma~ao do profes
sor-pesquisador em Musica.

A segao anterior mostrou
a inser<tao do currfculo em fun
damentos socioculturais, reve
lando-o desprovido de ingenui
dade e de neutralidade, desta
cando que a produgao curricular
na esfera do processo da edu
ca~ao musical tambem precisa
estar atenta as caracterfsticas
sociais e culturais desta realida
de.

Em virtude do que foi ex
posto, torna-se essencial desta
car a dimensao crftica, enquan
to princfpio teorico e pratico ca
paz de fundamentar a perspec
tiva social do currfculo, confor
me os estudos desenvolvidos
por Henry Giroux (1997).

o autor apresenta suas
analises, mencionando que a
questao fundamental do debate
da nova perspectiva do currfcu
10 se localiza na discussao de
que a area curricular ainda esta
padronizada segundo 0 "mode
10 das ciencias naturais". Em
outros termos, mostra que 0 es
tudo do campo curricular ainda
se encontra em um "estado de
paralisia", muitas vezes incapa
citado de desenvolver inten~oes
emancipadoras. Giroux chama a
atengao para 0 fate de que a in
vestiga~ao e a pesquisa carac
terfsticas do campo tem side
"modeladas segundo suposi
~oes extrafdas de urn modelo de
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ciencia e rela<;oes sociais intima
mente Iigadas aos princfpios da
previsao e controle"
(Giroux,1997, p. 44).

Entretanto, para 0 autor,
a nova perspectiva social do cur
rlculo estabelece que as supo
si<;oes basicas sobre os princf
pios do currfculo, as quais se
encontram embutidas no

.. paradigma do currfculo tradicio
.nal, devem ter uma "analise crf
tica" como base de qualquer
entendimento. Segundo esta
compreensao, somente um pen
samento reflexivo torna-se ca
paz de desmascarar a ideologia,
conscientizar 0 docente acerca
do ensino, enquanto processo
de descoberta, e da pesquisa,
enquanto procedimento crftico
de investiga<;ao, que evita a re
produ<;ao do conhecimento
"acumulativo". Esta dimensao
crftica da area curriculartambem
leva a enxergar 0 curriculo tra
dicional como uma situa<;ao limi
te, a ser superada no desenvol
vimento de novas orienta<;oes e
maneiras de se pensar, falar e
produzir 0 curriculo.

Importante destacar que
os crfticos desta dimensao soci
al do currfculo, ao mudarem a 10
caliza<;ao do debate para outro
nlvel de questionamento, cujas
questoes se remeteram ao cam
po. da produ<;ao, distribui<;ao e
avalia<;ao dos conhecimentos,
diretamente relacionados com
questoes de controle, domina
<;ao, ideologia e realidade cultu
ral, possibilitaram novos cami
nhos para a produ<;ao curricular.
Portanto, a reflexao desta esfe
ra social do currlculo justifica-se
enquanto consubstancial aos
Cursos de Musica, dado 0 cara
ter de liga<;ao destas pondera
<;oes com 0 universo pedag6gi
co-musical.

Dado este modo de en
tender, 0 conhecimento
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curricular, as analises da pers
pectiva social e cultural da cons
tru<;ao dos currfculos em musi
ca tendem a se ampliar para
outros relacionamentos, produ
zidos no cerne do processo pe
dag6gico-musical.

Para 0 campo musical, 0

currfculo devera estar
entretecido com os diferentes
entendimentos sobre 0 significa
do de musica veiculado pela ins
titui<;ao; mediatizado com as
diversificadas experiencias da
sala de aula; relacionado com
varias categorias academicas,
como inteligencia, fracasso, ta
lento musical e outras. Conse
quentemente e de maneira
dialetica, 0 conhecimento

, . .
curricular em muslca passara a
ser elaborado envolto com a
constru<;ao do processo de en
sino-aprendizagem em musica,
levando em considera<;ao os
procedimentos metodol6gicos,
as tecnicas didatico-musicais, os
jogos, a criatividade, a
performance, 0 mercado de tra
balho, entre outras
especifica<;oes, as quais sao so
cialmente construldas e levam
consigo 0 peso de interesses e
normas especlficas.

. A abordagem te6rica des
ta maneira de enxergar 0 conhe
cimento curricular passou a exi
gir uma nova pratica, frente a
forma de se entender 0 currfcu
10 como fundamentado no pro
cesso de uma constru<;ao soci
al. A par destas analises, Giroux
menciona que:

"Os modelos curriculares devem
dirigir-se as experiencias pessoais con
cretas de grupos e populat;oes culturais
especfficas. Os educadores curriculares
devem ser capazes de reconhecer a re
levancia e importancia da aceitat;§o e uti
Iizat;ao de multiplas Iinguagens e formas
de capital cultural, sistemas de significa
do, gostos, maneiras de ver 0 mundo,
estilo e assim pordiante. Ao mesmo tem
po, os educadores devem reconhecer
que 0 apelo por pluralismo cultural e va-

zio a menos que se reconhet;a que 0 re
lacionamento entre diferentes grupos cul
turais emediado atraves do sistema cul
tural dominante. "(Giroux, 1997, p·.50-51)

o pensamento do autor
determina, entre outras ques
toes, que um modelo de curri
culo devera estar vinculado ao
cotidiano da sala de aula e as
experiencias dos sujeitos no in
terior do processo da produ<;ao,
do desenvolvimento e da trans
missao do mesmo. Identifica,
ainda, 0 ambito da diversidade
culturale a capacidade do do
cente para entende-la, em suas
"multiplas linguagens", dentro do
processo. Sublinha a necessida
de do reconhecimento das pra
ticas culturais, relacionadas a re
alidade como um todo.

Segundo 0 pensamento
de Giroux (1997), este nfvel de
questionamento, direcionado
para a produ<;ao curricular, pres
supoe a cria<;ao de condi<;oes
coletivas e concretas na pratica
curricular, que propiciem 0 for
talecimento da visao dos profes
sores como "intelectuais trans
formadores". Ante esta 6tica, 0

autor defende a func;ao do pro
fessor como urn intelectual ca
paz de promover a discussao
das condi<;oes necessarias para
a transforma<;ao social, visando
sua atua<;ao como sujeito criti
co, criativo e autonomo. 0 autor
discute tambem a postura cons
ciente do professor acerca das
questoes que envolvem a vida
social, politica, economica, edu
cacional e cultural, onde ele so
nha, vive e trabalha.

o docente da area de
musica, ao abordar 0 contexto
do significado consciente de
uma atitude critica, podera es
for<;ar-se para tornar 0 pedag6
gico mais politico e 0 politico
mais pedag6gico,' alem de preo
cupar-seem formular um proje
to didatico-musical voltado para
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os interesses dos alunos, a fim
de refletir sobre suas agoes e
suas praticas musicais e cultu-

•rals.

Acrescentando-se a esta
nova fungao social do professor,
como "intelectual transforma
dor", uma outra, na dimensao
academica do "pesquisar-em
agao", emerge uma imagem de
que 0 "professor-formador" seja
tambem urn "professor-pesqui
sador". Nesta perspectiva, a
pesquisa em musica constitui-se
como urn instrumento de inter
rogagoes acerca da pr6pria pra
tica musical e academica, bern
como dos pr6prios conceitos de
ensino e currfculo de musica. 0
universe de argumentagoes, pe
culiar da postura investigativa do
campo da pesquisa, proporcio-

, " , . -nara a area uma visao
emancipadora e crftica do fazer
musical e, sobretudo, subsfdios
para as construgoes e recons
trugoes curriculares.

Em suma, esta& conside-
,

ragoes objetivaram-se e cami-
nharam na diregao de uma con
tribuigao para a formagao de
uma inter-relagao contfnua e
permanente entre os professo
res de musica e a realidade
sociocultural, vislumbrando 0

prop6sito de avangar no campo
das produgoes do "ensino-pes
quisa" e no significado das
emancipagoes da produgao do
currfculo para a area musical.

4. Considerac;oes Conclusivas

A inexistencia de urn sen
tido homogeneo para a cultura
e, por conseguinte, a necessida
de de pensar os currfculos de
musica em abordagens crfticas
e sociais levaram a uma busca
de consideragoes acerca da re
lagao entre cultura e conheci
mento curricular em musica.

Tais consideragoes foram

remetidas tanto as necessidades
de constantes avaliagoes e
reavaliagoes no campo das
questoes curriculares dos Cur
sos de Musica, quanta em estu
dos acerca das tematicas
sedimentadas na perspectiva
social, cultural e crftica do pro
cesso de construgao do conhe
cimento em musica.

Em virtude das segoes an
teriores, pode-se concluir que a
maneira particular de enxergar
um currfculo, no contexto coleti
vo e cultural, nao e algo dado,
precisando estar em constantes
buscas de significados te6ricos,
praticos, simb6licos e
metodol6gicos. Por outro lado,
entendeu-se que a cultura nao
e simplesmente uma imposigao
que prende as pessoas a urn
relacionamento imaginario com
o mundo real, pois trata-se de
uma forma de experiencia ativa
mente construfda e vivida, em
conexao com as formas nas
quais a "ideologia" e 0 "poder"
se encontram no mundo social.

Obse~()l:J-se que a cultu-. .

ra pode ser enteAdida sob urn
olhar ligado as representagoes
simb61icas e concretas da
vivencia, entre as relagoes
dialeticas e desiguais que os
grupos sociais estabelecem em
urn determinado momenta hist6
rico, dentro e fora da sala de
aula. Desta maneira, a cultura e
o currfculo localizaram-se em urn
espago de conflitos e contradi
goes, sendo de fundamental im
portancia sedimentar a constru
gao do pensamento crftico, como
urn elemento capaz de desmas
carar a ideologia e entender a
abordagem cultural do proces
so educativo.

Os autores estudados co
laboraram para a compreensao
de que, no metodo crftico da pro
posta de elaboragao do currfcu
10, nao cabe uma padronizagao

rfgida de modelos, nem a impo
sigao de ideias, e sim a interro
gagao, a criagao, a investigagao,

..... • • A • ••

a VlvenCla e a expenencla VIVI-
da na comunidade social. Enten
deu-se que, no campo das re
construgoes curriculares em
musica, as decisoes quanto' a
selegao de conteudos, forma e
outras decisoes polfticas e pe
dag6gicas precisam contar com
urn processo participativo, con
siderando as praticas cultu
rais e musicais da realidade so
cial.

Em especial, 0 pensa
mento de Giroux, eminente te6
rico da sociologia do curriculo,
teve a intengao de mostrar que
o currfculo, como forma de "po
Iftica cultural", e a visao do pro
fessor como pesquisador pode
rao ampliar as possibilidades de
entendimento das relagoes en
tre as institui90es, 0 currfculo, os
professores e a sociedade.

Finalmente, torna-se im
portante destacar que este arti
go demonstra a necessidade de
uma discussao do contexto aqui
examinado, a fim de se compre
enderalgumas questoes ligadas
aos argumentos dos elementos
chaves da perspectiva social do
currfculo, relacionados ao cam
po do conhecimento curricular
em musica. Nesta dimensao e
que se sugere 0 encaminhamen
to de estudos que tenham por
objetivo reformar os currfculos
de musica, pensando e refletin
do ace rca das abordagens
introduzidas neste trabalho.

Para terminar, torna-se
importante efetivar a existencia
de urn movimento consciente da
comunidade academica para 0
debate da produgao curricular
em musica, em bases sociais e
multiculturais, de pensamento
crftico e reflexivo. Em virtude
disto, possibilitar a proposigao
de urn currfculo como forma de
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"polftica cultural", onde a forma
gao docente vislumbre 0 "pro
fessor-pesquisador" na area de
musica. Consequentemente,
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