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RESUMO 

 

O conhecimento interage entre diversas áreas de estudo. Os efeitos desta interação 
são enriquecedores e os resultados são extremamente benéficos para todos que a 
integram. Diante deste pressuposto esta pesquisa aborda as relações da Educação 
Musical com outras áreas da Educação, através de um levantamento de dados 
relacionado á publicações científicas em Revistas Brasileiras de Educação. Aborda 
conceitos referentes à Interdisciplinaridade e suas implicações. Visando identificar as 
contribuições da Educação Musical em outras áreas da educação e também a 
quantidade de publicações científicas relacionadas à Educação Musical que estão 
inseridas nestas Revistas. Teve como abordagem metodológica a pesquisa 
qualitativa, o método pesquisa bibliográfica, sendo uma pesquisa via internet como 
técnica para coleta de dados. Análise de conteúdo foi a técnica utilizada para análise 
destes. Os resultados obtidos com esta pesquisa foram de que a Educação Musical 
atua de forma interdisciplinar e busca seu reconhecimento e valorização de forma 
individual.  

  
Palavras-chave: Educação Musical. Interdisciplinaridade.  Publicações. 
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ABSTRACT 

  
 

The knowledge interacts between different areas of study. The effects of this 
interaction are enriching and the results are extremely beneficial for everyone who is 
part of it. Given this assumption, this research addresses the relationship between 
Music Education and other areas of Education, through a survey of data related to 
scientific publications in Brazilian Education Magazines. It addresses concepts 
related to Interdisciplinarity and its implications. Aiming to know the contributions of 
Music Education in other areas of education and also, to know the amount of 
scientific publications related to Music Education that are inserted in these 
Magazines. The methodological approach was conducted by using qualitative 
research, the bibliographic research method, being an internet search as a technique 
for data collection. Content analysis was the technique used to analyze these. The 
results obtained with this research were that Music Education acts in an 
interdisciplinary way and seeks its recognition and appreciation individually. 

  
Keywords: Music Education. Interdisciplinarity. Publications. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A música está presente na escola, das mais diversas formas. Se não está 

inserida no currículo como disciplina, se apresenta em outros momentos na vida dos 

estudantes. Seja em seus momentos de lazer ou trabalhos livres relacionados à arte 

em geral. 

 No contexto nacional, através da Lei nº 11.769/2008, vigente até a publicação 

da Lei nº 13.278/2016, que inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro como 

linguagens obrigatórias do componente curricular Arte, tornando a música como 

conteúdo curricular obrigatório nas escolas de educação básica.  

Essa política pública despertou possibilidades de análise da importância da 

relação entre a Educação Musical e as demais áreas da educação, sendo assim 

esta pesquisa visa estabelecer as relações e o impacto desta em outras áreas, no 

que se refere à pesquisa e publicações científicas. Identificar quais as contribuições 

em periódicos que reúnam assuntos relacionados à educação no Brasil que incluam 

em seus anais publicações mais específicas sobre Música e Educação Musical. 

A Educação Musical vem conquistando espaços significativos no cenário da 

Educação Nacional. Através de meios de publicações específicos que tem reunido 

um número significativo de pesquisas científicas, tornando-as acessíveis para o 

público interessado de forma prática, como por exemplo, a Revista da Associação 

Brasileira de Educação Musical (ABEM) que reúne especificamente pesquisas 

relacionadas a este assunto. Mas até onde este acesso e contribuição tem chegado? 

Saber como é a relação do ensino da Música com as outras áreas e quais as 

contribuições pode oferecer para os demais, é um assunto que merece atenção e 

análise. 

É importante saber que estamos recebendo reconhecimento, mesmo que 

limitado, neste cenário. Visto que a educação na prática reúne diversas vertentes de 

conhecimento, seja científico ou de vivências sociais 

[…] ser professor na escola implica, ao mesmo tempo, ser referência 
humana para os alunos e possibilitar que eles desenvolvam suas 
potencialidades como seres únicos e singulares. Essa tarefa profissional 
envolve a construção de um jeito profissional do professor, de modos de ser 
na docência. Modos que exigem comprometimento com as particularidades 
da unidocência, na qual se misturam os campos do conhecimento que 
potencializam aprendizagens diversas que impulsionam o desenvolvimento 
(BELLOCHIO; SOUZA, 2017, p. 15). 
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Esta pesquisa visa levantar dados referentes às publicações de Educação 

Musical em revistas de Educação que não sejam especificamente de Educação 

Musical e Música. Será um mapeamento em revistas de Educação, de uma 

avaliação mais significativa em relação às demais classificações que procura 

conhecer o impacto da Educação Musical em outras áreas da educação e as 

contribuições que poderão ser compartilhadas, de forma que este saber seja 

democratizado. 

Identificar o alcance das pesquisas que tenham relação com a Música, na 

formação profissional de outras áreas da Educação. Através desse levantamento 

será possível estabelecer quais as relações de conhecimento e trocas experienciais 

que acontecem nas diversas áreas da Educação no nosso país, visto que analisará 

revistas de educação a nível nacional de Qualis A1 e A2, onde de acordo com a 

Plataforma Sucupira o Qualis Periódicos é responsável por classificar a produção 

científica desenvolvida pelos cursos de pós graduação do país a partir dos artigos 

publicados em revistas científicas. 

Sendo assim, este trabalho de pesquisa tem como objetivo geral identificar as 

relações e o impacto da Música e Educação Musical em outras áreas, no que se 

refere à pesquisa e publicações científicas publicadas em Revistas de Educação de 

Qualis A1 e A2.  

Já como objetivos específicos, busca analisar as contribuições da Educação 

Musical em outras áreas da educação e também, identificar a quantidade de 

publicações científicas relacionadas à Educação Musical que estão inseridas nas 

revistas de Educação e abordar as conceituações de Interdisciplinaridade, baseado, 

principalmente em Freire (2010) e Fazenda (2013). 

Sobre a abordagem metodológica utilizada, a pesquisa caracteriza-se por ser 

qualitativa, pois  leva em conta o impacto delas nas demais áreas da educação. 

Quanto ao método de pesquisa foi utilizada pesquisa bibliográfica. A técnica 

para coleta dos dados consistiu em uma pesquisa via internet em revistas de 

educação, e referente à técnica de análise desses dados utilizou-se análise de 

conteúdo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Visando situar o presente trabalho de pesquisa em seu âmbito, fez-se 

necessário revisar outras pesquisas relacionadas à proposta deste com o fim 

desenvolvê-lo.  

A partir da temática desta pesquisa foi possível dividi-la em duas categorias: a 

primeira tratando de pesquisas cujo tema tenha relação com Educação Musical, e a 

segunda que trata especificamente sobre a Educação Musical e Interdisciplinaridade 

como forma de abordar as relações entre Educação Musical e as demais áreas de 

conhecimento. 

 

2.1 EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Em relação à primeira categoria, Educação Musical foi utilizada a pesquisa ―A 

educação musical e a interdisciplinaridade em um processo envolvendo emoções‖, 

(CARVALHO; MENDES; VANZELA, 2016). Esta aborda principalmente as 

especificidades das disciplinas e as interações que elas possam ter durante o 

processo de ensino, bem como o ensino da música associado a outros saberes, seja 

de vivências ou tradições culturais, de uma maneira simples e prática.  

De acordo com os autores, a Educação Musical vai além do aprendizado do 

instrumento, é um conhecimento amplo que para ser transmitido exige paciência e 

estratégia de comunicação, além de ser um incentivador para melhores práticas de 

aprendizado, pois a Educação Musical pode atuar como um agente influenciador nas 

vivências e ainda na transformação do ambiente. 

Seguindo na mesma temática, referente à Educação Musical, a segunda 

pesquisa apresentada neste trabalho é: ―Por que vamos ensinar música na escola? 

Reflexões sobre conceitos, funções e valores da educação musical escolar‖, 

(COUTO; SANTOS, 2009) que aborda principalmente o papel do Educador Musical 

e seu posicionamento na sala de aula, e formas de ensino. Sendo ele a 

representatividade do ensino qualificado da Educação Musical, seu posicionamento 

influencia nos possíveis julgamentos e conclusões referentes a área de uma forma 

geral.  
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Segundo os autores, o Educador musical deve atuar de maneira a definir de 

forma explícita a Educação Musical como uma disciplina diferenciando-a das aulas 

de instrumento e demonstrando as suas várias formas de transmissão e aprendizado. 

Esta análise traz referências, também, à musicalização nas diferentes faixas etárias 

e deve demonstrar a possibilidade do seu aprendizado em qualquer fase da vida, 

não somente na infância, utilizando a musicalização como base para o ensino de 

música. 

Os autores enfatizam a atuação do professor nas salas de aula com relação 

aos métodos de ensino e abordagens de improvisação, nos diferentes ambientes 

estruturas que são disponibilizadas para desenvolvimento de atividades planejadas. 

Deve se considerar que as metodologias não podem ser rígidas ou inflexíveis, que 

não haja possibilidade de serem adaptadas, pois o ambiente escolar muitas vezes 

difere de um para outro em termos de estrutura, material didático, entre outras 

variações.  

Os mesmos autores fazem uma analogia com relação à improvisação na 

prática musical ou na prática de ensino, orientando que o Educador Musical esteja 

preparado para adaptações. Também destacam sobre as relações dos professores 

com os alunos de maneira que se sintam integrados e prestigiados durante o 

processo de ensino aprendizagem, com contribuições mútuas. Para os autores cabe 

ao Educador demonstrar os valores do ensino da música de maneira individual, seja 

estético, social, tradicional ou psicológico, e não apenas atrelado à outra disciplina 

ou em um contexto coletivo. 

 Ainda na temática de Educação Musical, outra pesquisa a ser mencionada é 

―A interdisciplinaridade da vida e a multidimensionalidade da música‖, (FRANÇA, 

2016), que aborda principalmente, sobre os estágios da Educação Musical na 

Educação Básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, até o ensino 

médio.  

Tal pesquisa traz orientações quanto às formas de transmissão de 

conhecimento em cada fase de aprendizado na Educação Musical ressaltando que 

cada fase de ensino tem suas particularidades e deve ser trabalhada de acordo com 

estas, respeitando suas limitações e utilizando suas potencialidades.  

 

2.2 EDUCAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE 
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A segunda categoria desta revisão literária direcionou sua atenção para 

trabalhos que tratassem das relações das disciplinas nos processos de ensino 

aprendizado. Iniciando por ―Diálogo Inter áreas: o papel da educação musical na 

atualidade‖, (FONTERRADA, 2007) que trata de uma revisão histórica da Educação 

Musical nos últimos 50 anos, na educação básica e os fatores que fizeram com que 

por um período de tempo o Ensino da Música estivesse associado somente a 

conservatórios ou escolas particulares.  

Os métodos de ensino da música em cada período de tempo, em resposta às 

necessidades de cada época e às adaptações que foram necessárias para sua 

retomada no nosso modelo de ensino e legislação nos tempos hodiernos.  

A autora também faz referência à importância da Educação Musical estar em 

constante diálogo com as demais áreas de conhecimento, no seu processo de 

reestabelecimento nas escolas, para que se perceba que o ensino da música não é 

feito de forma individual ou afastada das demais áreas, mas que pode interagir sem 

limitar suas potencialidades. 

Continuando na mesma temática o segundo artigo é ―Interdisciplinaridade e a 

música: reflexões e possibilidades‖, (FISCHER, 2014) que ressalta a importância do 

trabalho entre as áreas da educação e as possíveis contribuições que podem ser 

compartilhadas no ensino aprendizado, sejam com outras disciplinas ou nas 

vivências dos alunos e comunidade escolar, onde todos podem interagir na troca de 

conhecimento e experiências. Tal estudo ressalta, também, a importância da 

Educação Musical como disciplina, afirmando que a música é um dos meios mais 

completos e versáteis de comunicação. 

Por fim, o último artigo ―Interdisciplinaridade, música e educação musical‖, 

(AMATO, 2010) utilizado nesta pesquisa destaca que as possibilidades de interação 

de conhecimento, pode enriquecê-las de forma mútua, sem classificação de níveis 

de importância.  

Nesse sentido, menciona também a importância do crescimento das 

pesquisas científicas na área da Música e sua disponibilização para os alunos como 

embasamento de teorias e práticas a serem trabalhadas em sala de aulas, para que 

possam estar em constante evolução e atualização.  
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Esta última pesquisa aborda a utilização da voz como instrumento acessível 

ao ensino da música nas escolas por conta da precariedade das infra estruturas nas 

escolas, principalmente as públicas. A autora destaca que, por sua versatilidade, é 

possível utilizar a voz como instrumento nos mais diversos contextos de forma 

criativa e prática, sem perder a qualidade do ensino ou atratividade dos conteúdos. 

O estudo é finalizado com a abordagem acerca da complementação do 

ensino com as vivências dos alunos de forma que se sintam integrados e possam 

associar o aprendizado com seu cotidiano e desta forma assimilar o conteúdo 

trabalhando em sala de aula relacionando com sua vida, e consequentemente 

compreendendo a importância e utilização deste.  

A autora traz ênfase ao fato de que a educação Musical interage com os mais 

diversos saberes, seja no campo científico, social ou cultural, o que auxilia no 

desenvolvimento de relações que situam os alunos em suas individualidades de 

forma a melhorar a absorção de conteúdo e aumentar o interesse destes pelo 

estudo da música em suas variadas formas. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia usada neste trabalho será apresentada a seguir, segmentada 

em elementos que a compuseram: a abordagem utilizada, o método, a técnica para 

a coleta dos dados e a técnica para a análise dos dados. A metodologia compreende 

o direcionamento orientado que a pesquisa possui a fim de encontrar as soluções ou 

respostas para os questionamentos que a impulsionaram. É uma forma de 

estruturação e sistematização com objetivo de nortear e facilitar a compreensão 

deste processo de pesquisa e torna-lo válido cientificamente. 

 Neste caso foi utilizada abordagem qualitativa, para estudos posteriores e 

descreve os dados por meio de análise interpretativa. Quanto ao método escolhido 

foi pesquisa bibliográfica, que se baseou na leitura de livros, artigos e revistas 

científicas. Já como técnica para coleta dos dados, os procedimentos consistiram em 

um levantamento bibliográfico em Revistas Brasileiras de Educação de Qualis A1 e 

Qualis A2 em uma pesquisa via Internet. E como técnica para análise de dados foi 

utilizado análise de conteúdo. 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

A abordagem metodológica que mais se adequou à estrutura dessa pesquisa 

foi abordagem qualitativa. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 70) ―a utilização 

desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo fato de não utilizar 

dados estatísticos como o centro do processo de análise de um problema, não tendo, 

portanto, a prioridade de numerar ou medir unidades‖. Como o foco do trabalho não 

é o de quantificar os resultados obtidos, mas sim, avaliar o processo da obtenção 

destes dados, a abordagem qualitativa é a mais indicada, por trazer resultados 

descritivos.  

Sobre isso Neves (1996) afirma que a investigação com abordagem 

qualitativa é a mais apropriada quando o objetivo é descrever a abrangência da 

temática pesquisada, ―quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o 

entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que 

uma análise qualitativa seja a mais indicada‖ (NEVES, 1996, p. 63).  
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Ainda sobre este tema Gerhardt e Silveira (2009) apontam que a pesquisa 

qualitativa concentra-se em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais, 

portanto, preocupa-se com os aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados. 

 

3.2 MÉTODO  

 

O método utilizado neste trabalho de pesquisa foi pesquisa bibliográfica, e 

este tipo de pesquisa de acordo com Prodanov e Freitas é assim caracterizada 

quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 
científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material 
cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato 
direto com todo material já escrito sobre o assunto da 
pesquisa.(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). 

O método deste trabalho baseia-se no levantamento de publicações em 

Revistas Brasileiras de Educação de classificação Qualis A1 e A2, todas disponíveis 

em arquivo on line. Sobre isso Gerhardt e Siveira (2009, p. 69), ressaltam que a 

pesquisa bibliográfica ―fundamenta-se em fontes bibliográficas; ou seja, os dados 

são obtidos a partir de fontes escritas, portanto, de uma modalidade específica de 

documentos‖. Fonseca (2002) ressalta que a pesquisa bibliográfica possibilita saber 

o que já foi estudado sobre determinada temática 

a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, p. 32). 

É importante que a pesquisa bibliográfica seja organizada e que se busque 

fontes confiáveis, a fim de evitar incoerências. Durante a organização de escrita e 

apresentação das informações, deve-se levar em conta o público leitor e suas 

características, para que as informações sejam transmitidas de forma inteligível. 

 

3.3 TÉCNICAS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

Os procedimentos técnicos da pesquisa consistiram em um levantamento 

bibliográfico em Revistas Brasileiras de Educação de Qualis A1 e Qualis A2 em uma 
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pesquisa via internet. O critério para seleção foi considerar todas as revistas que 

possuem a palavra ―EDUCAÇÃO‖ no título, de acordo com a tabela de 2019. 

Incluindo nesta pesquisa todos os periódicos já publicados em todas as revistas 

encontradas, sem recorte temporal.   

O Qualis Capes é um Sistema de Classificação à Produção Científica no que 

se refere a artigos publicados em diversos periódicos, revistas, anais e livros 

científicos. As comissões responsáveis utilizam os critérios que caracterizam por A1 

que é o mais elevado, seguido por A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, e C, assim descrito 

em ordem decrescente de classificação.  

Foram encontradas trezentos e vinte e sete revistas brasileiras de Educação, 

na lista de classificação, todas que continham a palavra ―educação‖ no seu título. 

Destas foram selecionadas as de melhores classificações, ou seja, A1 e A2, sendo 

doze revistas de Qualis A1 e vinte e uma revistas de Qualis A2. Neste total de 

revistas foram levantadas cem publicações referentes à Música ou à Educação 

Musical. Para facilitar as buscas nos seus respectivos sites foram utilizados como 

filtros de pesquisa os termos ―Música‖ e ―Educação Musical‖. Após a seleção 

automática ou manual das publicações, foram avaliados seus resumos e palavras-

chaves. Para uma confirmação mais precisa, foi realizado download dos arquivos e 

verificado o conteúdo no campo de buscas dos textos as ocorrências dos termos 

pesquisados.  

A pesquisa via internet foi extremamente eficaz neste processo em virtude da 

acessibilidade, agilidade e baixo custo. Pois as revistas estão todas disponíveis em 

arquivo eletrônico. E a maioria delas dispostas em sites muito bem organizados e de 

fácil acesso. 

 

3.4 TÉCNICA PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

A técnica utilizada para analisar os dados coletados foi análise de conteúdo, 

que principiou por um trabalho de ordenamento do material levantado que foram 

organizadas em algumas etapas, assim facilitando a compreensão do leitor. 

Prodanov e Freitas (2013) afirmam que os dados coletados devem ser agrupados de 

forma lógica e ordenados, afins de que possam dar respostas claras e objetivas.  
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A primeira etapa foi o levantamento dos dados. Após este processo, os 

mesmos foram organizados em um quadro que continha em sua divisão as 

seguintes informações: classificação, nome da revista, nomes(s) do(s) autor (res), 

título da pesquisa e anos de sua publicação. Segundo Prodanov e Freitas (2013, 

p.116) ―denominamos quadro a apresentação de dados agrupadas de forma 

organizada, para cuja compreensão não seria necessária qualquer elaboração em 

termos matemáticos e estatísticos‖. Para os mesmos autores essa formatação 

possibilita sua análise, crítica e interpretação. 

O objetivo deste processo de análise é apresentar de forma compreensível as 

informações, facilitando o acesso a elas e apresentando o resultado da pesquisa. 

Bardin (2016) ressalta que esta etapa é muito importante para a atividade científica, 

pois fornece uma representação mais simples e acessível de dados brutos.   

Para finalizar foram organizados gráficos, por classificação Qualis A1 e Qualis 

A2, por número e ano de publicações, de forma a apresentar de modo resumido e 

agrupado a apresentação das tabelas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No desenvolvimento deste trabalho buscou-se embasamento com teorias de 

autores e pesquisadores que serviram como suporte para orientar a pesquisa, de 

forma a relacioná-la com as informações apuradas. Para esta pesquisa foi utilizado, 

principalmente, os conceito desenvolvidos nas pesquisas de Freire (2010), Fazenda 

(2008) e Freire (2007) na área a interdisciplinaridade.  

As conceituações de Fonterrada (2008) e Swanwick (2003) também serviram 

de aporte, para referências à Educação Musical. 

O trabalho musical seja na pesquisa ou na Educação Musical potencializa o 

desenvolvimento de conhecimento em outras áreas de estudo, também destaca a 

música como importante incentivador do desenvolvimento práticas sociais ou 

manifestações culturais  

vale destacar, nessa linha de abordagem, é a ênfase em metodologias de 
ensino que dão destaque às experiências musicais do aluno e às trocas 
entre processos informais, não-formais e formais de ensino de música. 
Finalmente, nesse breve destaque de alguns aspectos observáveis como 
fruto do pensamento pós-moderno, podemos citar a valorização das 
percepções e depoimentos de todos os atores envolvidos em um processo 
educacional, inclusive dos alunos ou de pessoas não letradas, considerados 
como relatos válidos para a pesquisa (FREIRE 2007, p. 13). 

A expansão da Educação Musical para outras áreas da pesquisa é apontada 

como um avanço importante e necessário. Segundo Swanwick (2003), não se deve 

limitar ao espaço escolar, por ser uma entidade múltipla. Nesta realidade de 

desenvolvimento pós-moderno ocorrem situações de ensino-aprendizagem em 

parceria com outros contextos sociais diversos para promover as mais variadas 

experiências musicais envolvendo músicos, indivíduos e comunidade de forma que 

as mesmas sem complementam e colaboram entre si 

as alterações no ensino de música e as consideráveis mudanças sofridas 
pela sociedade atual, que levaram ao aumento das possibilidades de escuta, 
à presença constante da música de fundo no ambiente e à restrição do 
fazer musical são aspectos que nos levam à reflexão acerca da educação 
musical. Essas reflexões nos têm levado a considerar a necessidade de 
ampliação dos papéis e funções usualmente a ela atribuídos e de buscar 
outros modos de atuação em relação ao ensino da música, diferentes dos 
habituais, legitimados por inúmeras experiências no decorrer da história. 
(FONTERRADA, 2007, p. 27) 
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Esta pesquisa tem como um dos objetivos conhecer e apresentar dados que 

informem a presença e participação da Educação Musical e Música em outras áreas 

da educação, um dos conceitos abordados foi a interdisciplinaridade. Sobre este 

assunto Fazenda (2008, p. 42) afirma que ―quando se coloca a questão da 

interdisciplinaridade, pensa-se logo num processo integrador, articulado, orgânico, 

de tal modo que, em que pesem as diferenças de formas, de meios, as atividades 

desenvolvidas levam ao mesmo fim‖.  

Freire (2010, p. 85) também aponta que a interdisciplinaridade é idealizada na 

articulação e na interação entre disciplinas, por meio da intercomunicação de um 

esforço em comum: ―a prática da interdisciplinaridade não pressupõe a 

descaracterização dos diferentes campos de conhecimento e sim a interação entre 

eles‖.  

Fazenda (2008) propõe a interdisciplinaridade como um processo de 

interação entre profissionais de diversas áreas de conhecimento, voltadas para 

resoluções de problemas, ou na geração de conhecimento de forma conjunta, sem 

segmentação destas áreas, onde ambas são potencializadas.  

Segundo a autora, a adoção da prática interdisciplinar auxilia os profissionais 

a compreender a necessidade de romper os obstáculos do planejamento conjunto e 

contínuo. É importante acrescentar a flexibilização na aplicação do currículo como 

um fator de incentivo ao trabalho em equipe, bem como a capacidade de improvisar 

diante os problemas e necessidades que podem ser encontradas neste processo de 

integração de conhecimento e transmissão dele. 

Acredita-se no pressuposto de que neste processo de interlocução há 

benefícios mútuos de compartilhamento de conhecimento e experiências que sejam 

relevantes para ambas as áreas relacionadas. Fonterrada (2008, p. 10) destaca que 

―conhecer e discutir tais valores é importante para que o fazer musical seja 

concebido como interligado à outras áreas do conhecimento humano‖. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta fase da pesquisa de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 253) ―é a 

seção ou o capítulo onde são demonstrados os resultados encontrados, suas 

representações gráficas e respectivas descrições. São interpretados e analisados os 

resultados encontrados‖.  

Como forma de organizar as informações e facilitar a compreensão, os dados 

foram organizados em dois quadros, com as informações de classificação, nome da 

revista nomes(s) do(s) autor (res), título da pesquisa e ano de sua publicação. Os 

quadros a seguir apresentam as publicações nas Revistas de Qualis A1:  

 

5.1 QUADROS DAS REVISTAS DE QUALIS A1 

Os quadros a seguir apresentam as revistas de Qualis A1. Os artigos, autores e 

ano de publicação. 

 

5.1.1 Bolema: Boletim de Educação Matemática (online) 

Quadro 1 - Bolema: Boletim de Educação Matemática (online) 

Autor(es) Título Ano 

JUNIOR, Francisco Nairon Monteiro Somando Funções Trigonométricas: 

uma reconstrução didática do conceito 

de timbre a partir de duas experiências 

pedagógicas ( timbres instrumentos 

musicais) 

 

2010 

CYRINO, Márcia Cristina de Costa 

Trindade 

A Matemática, a arte e a religião na 

formação do professor de 

Matemática 

 

2015 

JUNIOR, Francisco Nairon Monteiro ; 

 

MEDEIROS, Alexandre; 

 

MEDEIROS Cleide Farias de 

Matemática e Música: as progressões 

geométricas e o padrão 

De intervalos da escala cromática 

 

2015 

SILVA, Ricardo Scucuglia Rodrigues da Narrativas Multimodais: a imagem dos 

matemáticos em performances 

matemáticas digitais 

 

2014 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.1.2 Revista Educação & Sociedade 
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Quadro 2 - Revista Educação & Sociedade 

Autor(es) Título Ano 

DUARTE, Mônica de Almeida  

 

MAZZOTTI,  

Tarso Bonilha 

Representações sociais da música: aliadas ou 

limites do desenvolvimento das práticas 

pedagógicas em música 

 

2006 

PUCCI, Bruno A filosofia e a música na formação de Adorno 

 

2003 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.1.3 Revista Educação e Pesquisa 
 

Quadro 3 - Revista Educação e Pesquisa 
 

Autor(es) Título Ano 

SILVA,Nedinaldo Manoel da  

 

ALVES,Jefferson Fernandes  

 

CASTRO,Ahiram Brunni 

Cartaxo de  

 

VARELA, Jedídja Hadassa 

de Santana  

 

Educação musical de surdos: características, 

barreiras e práticas exitosas. 

2020 

BUENO, Paula Alexandra 

Reis, 

 

 COSTA, Rosa Maria 

Cardoso Dalla  

 

BUENO, Roberto Eduardo 

 

A educomunicação na educação musical e seu 

impacto na cultura escolar 

2013 

Fonte: Autora (2020) 

 

 
5.1.4 Revista Educação e Realidade 
 

Quadro 4 - Revista Educação e Realidade 
 

Autor(es) Título Ano 

FERREIRA, Vitor Sérgio  Ser DJ não é só soltar o play: a pedagogização do 

DJ’ing 

em Portugal 

 

2017 

ALVARENGA , Valéria 

Metroski  

 

Formação Docente em Arte: percurso e 

expectativas a partir da lei 13.278/16 

 

2018 
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SILVA, Maria Cristina da 

Rosa Fonseca da  

 

LAZZARIN, Luís Fernando  Por uma Crítica à Nova Filosofia da Educação 

Musical 

 

2005 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.1.5 Educação em Revista (UFMG - online) 

Quadro 5 - Educação em Revista (UFMG - online) 

Autor(es) Título Ano 

ANDRADE, Julia Pinheiro  Narrativas de nosso tempo: 

Notas sobre a canção popular como experiência de 

formação 

 

2009 

OLIVEIRA, Hélvio Frank de 

SILVA, José Cacildo Vieira 

Letramento musical de professores de 

Língua estrangeira (inglês) 

 

2018 

SALVADOR, Maria Angela 

Borges 

Em letras e ritmos: visões de escola, educação e 

trabalho no samba brasileiro (1930-1950) 

 

2018 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.1.6 História da Educação (UFPEL) 

Quadro 6 - História da Educação (UFPEL) 

Autor(es) Título Ano 

MONTI, Ednardo Monteiro  

Gonzaga do  

Propostas pedagógicas de Oscar Lorenzo 

Fernandez para o ensino da música nas escolas 

públicas brasileiras (1930-1931) 

 

2016 

RAJOBAC, Raimundo  Canto orfeônico e história da pedagogia musical: 

análise das aulas de canto orfeônico de Judith 

Morisson Almeida 

 

2016 

JUNIOR, Wilson Lemos  Práticas do ensino de música e canto orfeônico no 

Ginásio Paranaense (1931-1961) 

 

2020 

Wilson Lemos Junior  Os conteúdos para o ensino de música e canto 

orfeônico na escola secundária brasileira (1931–

1946) 

 

2018 

MONTEIRO, Ana Nicolaça  

 

 SOUZA, Rosa Fátima de  

Educação musical e nacionalismo: a história do 

canto orfeônico no ensino secundário brasileiro 

(1930-1960) 

 

2003 

Fonte: Autora (2020) 
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5.1.7 Interfaces da Educação 

Quadro 7 - Interfaces da Educação 

Autor(es) Título Ano 

ROIZ, Diogo da Silva  Construção da cidadania com respeito às 

diferenças étnico-raciais e culturais: o processo de 

implementação da lei n. 10.639/03 em uma escola 

particular da cidade de Paranaíba/MS 

 

 

2018 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.1.8 Revista Brasileira de Educação 

Quadro 8 - Revista Brasileira de Educação 

 
Autor(es) Título Ano 

WOLFFENBÜTTEL Cristina 

Rolim 

Música nas escolas públicas municipais do Rio 

Grande do Sul 

 

2017 

PEREIRA, Marcus Vinícius 

Medeiros 

. Ensino superior em Música, colonialidade e 

currículos.  

 

2020 

STEFANUTO, Jéssica 

Raquel Rodeguero  

 

BUENO, Sinésio Ferraz  

Recusa à formação: uma discussão sobre 

ressentimento, música, experiência e sensibilidade. 

 

2019 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.1.9 Revista Brasileira de Educação Especial 
 

Quadro 9 - Revista Brasileira de Educação Especial 
 

Autor(es) Título Ano 

NASCIMENTO ,Paulyane 

Silva do 

  

ZANON ,Regina Basso  

 

BOSA, Cleonice Alves  

 

NOBRE ,João Paulo dos 

Santos  

 

FREITAS  

JÚNIOR, 

Áureo Déo De  

 

SILVA ,Simone Souza da 

Comportamentos de Crianças do Espectro do 

Autismo com seus Pares no Contexto de Educação 

Musical 

2015 
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Costa  

 

OLIVEIRA , Leonardo 

Augusto Cardoso de  

 

REILY,Lucia Helena  

Relatos de músicos cegos: subsídios para o ensino 

de música para alunos com deficiência visual 

 

2014 

SOARES, Lisbeth Música e deficiência: propostas pedagógicas para 

uma prática inclusiva 

 

2006 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.1.10 Revista Brasileira de História da Educação 
 

Quadro  10 - Revista Brasileira de História da Educação 
 

Autor(es) Título Ano 

MORILA, Ailton Pereira  No compasso do progresso: a música na escola 

nas primeiras décadas republicanas 

 

2012 

SANTOS,Elias Souza dos 

Santos 

 

 FERRONATO, Cristiano de 

Jesus  

 

MACENAS,Ane  

Histórias dos conservatórios brasileiros de canto 

orfeônico: consonâncias e dissonâncias nos cursos 

de formação do professorado de música 

 

2019 

AMATO, Rita de Cássia Fucci  Pesquisa historiográfica em instituições educativo-

musicais: fundamentos e reflexões 

 

2012 

ZORZAL,Ricieri Carlini  

 

FERREIRA, Ana Neuza 

Araújo  

 

O ensino de música no Nordeste brasileiro: notas 

históricas e desafios atuais 

2016 

GARCIA, Gilberto Vieira  ‗Lições‘ e mestres de música no Colégio Pedro II 

(1838-1858): Contrapontos à memória da educação 

Musical no Brasil 

 

2015 

 Fonte: Autora (2020) 
 

As revistas: Ensaio - avaliação e políticas públicas em educação e Revista 

Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, que também são de Qualis 

A1 não tiveram nenhuma publicação referente à Música ou Educação Musical. 

Nesta pesquisa também foram consideradas as Revistas de Classificação A2. 

Os quadros a seguir refere-se às revistas de Qualis A2 e mostram, assim como os 

quadros anteriores, o(s) autor(es), título e ao de publicação. 
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5.2 QUADROS DAS REVISTA DE QUALIS A2 
 
5.2.1 Revista Debates em Educação 

Quando 11 - Revista Debates em Educação 

Fonte: Autora (2020) 

 
 

5.2.2 Cadernos de História da Educação (on line) 

Quadro 12 - Cadernos de História da Educação (on line) 

 
Autor(es) Título Ano 

ALVES,André Luciano  

 

KEBACH Patrícia Fernanda 

Carmem 

 

 MOREIRA Israel Gonçalves  

 

A música nos anos iniciais do ensino 

fundamental 

2020 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.2.3 Revista Comunicação & Educação 

Quadro 13 - Revista Comunicação & Educação 

Autor(es) Título Ano 

BUDAG , Fernanda Elouise; 

MARCELINO Rosilene 

Moraes Alves;  ABRÃO, 

Maria Amélia Paiva;  

BACCEGA,Maria Aparecida  

 

Consumo e Cidadania: em perspectiva a recepção 

do rap da periferia paulistana 

 

2015 

SETTON, Maria da Graça 

Jacintho 

Reflexões sobre a dimensão social da música entre 

os jovens 

 

2009 

BARREIRO, Aguida C. M.; Compositor musical e professor: uma visão 2001 

Autor(es) Título Ano 

SALOMÃO,Kathia  

 

 CASTRO, César Augusto  

O ensino de música no Maranhão: uma 

análise nos livros escolares de 

Perdigão (1869) e Rayol (1902) 

2019 

VELOSO, Geisa Magela  Representações sobre o Canto e o 

Ensino da Música: entre a socialização, 

a arte e a interpretação do texto (1920-

1930) 

 

2017 

CAMPOS, Nilceia da Silveira Protásio Bandas e fanfarras escolares: uma 

análise a partir de três escolas em 

Campo Grande/MS 

 

2009 

https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36976
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BARREIRO, Daniel Luís comparativa 

 

PAULINO, Roseli Aparecida  

Fígaro. 

Um artista de verdade (Entrevista com Mário Lago) 

 

2001 

TOMÁS, Lia Impasses na música popular brasileira 

 

2001 

GODOY, Amilton  O nascimento da música instrumental brasileira 

 

2007 

Fígaro,Roseli  A música para crianças da dupla Palavra Cantada 

 

2006 

PAULINO,Roseli Aparecida 

Fígaro  

Por uma TV de vanguarda (Entrevista com 

Fernando Faro) 

 

2001 

WINKEL, Juliana  Um sarau para o povo 

 

2010 

DALPIAZ ,Jamile Cultura jovem e identidade: as representações do 
funk carioca em Londres 

 

2011 

TRIGO, Lígia  Rádio USP, a FM que toca todas as línguas 

 

1996 

MAGNO,Maria Ignes Carlos; 

COSTA, 

Eliana. 

Sonoridades e ambiências nos filmes: Cão branco e 
A missão 

2017 

MATTE, Ana Cristina Fricke Proposta de leitura e escrita de melodias 

 

 

2001 

BATISTA,João Antônio  Dez anos nas ondas do rádio 
 

2000 

CASTRO, Gisela G. S. O inovador lançamento de In Rainbows: 

contribuição para o debate sobre direitos autorais 

na cena digital 

 

2009 

WINKEL, Juliana Brincante: o encontro do popular e do erudito a 
serviço da cultura e da educação 

 

2009 

VICENTE, Eduardo   Música e disco no Brasil: a trajetória do Grupo 

Eldorado 

 

2011 

PIMENTA, Flávio Música que forma cidadãos 
 

2010 

CABANNE, Josseline I. Liberdade, identidade e criatividade na Música 

Popular Uruguaia 

 

2008 

ITACARAMBI , Ruth Ribas  Atividades com Comunicação & Educação – Ano 

XIV – N. 1 

 

2009 

Fonte: Autora (2020) 

 

 
5.2.4 Revista Educação (Porto Alegre) 

 

https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36976
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/43973
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36272
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/43833
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/43833
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Quadro 14 - Revista Educação (Porto Alegre) 

Autor(es) Título Ano 

RIBEIRO, António José 

Pacheco  

 

VIEIRA, Maria Helena 

Gonçalves Leal  

A frequência do ensino da música em regime 

articulado em Portugal: resultados de um 

Conservatório do Vale do Sousa projeto de 

investigação-ação no Conservatório Vale do Sousa 

 

2019 

RAJOBAC, Raimundo 

 

 GARCIA,Fernando Ferminio  

Música como problema de formação (Bildung): 

Espinosa, corpo e afecções 

 

2020 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.5 Educação (UFSM) 

Quadro 15 - Educação (UFSM) 
 

Autor(es) Título Ano 

BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro 

 

GARBOSA, Luciane Wilke 

Freitas  

 

 LOURO, Ana Lúcia de 

Marques  

 

LAZZARIN, Luis Fernando  

 

A linha educação e artes e as pesquisas em 

educação musical no contexto do Programa de 

Pós-Graduação em Educação – UFSM 

 

2012 

ALMEIDA,Cristiane  Oficinas de Música: será a formação acadêmica 

necessária? 

 

2005 

LAZZARIN, Luís Fernando  Música: produto ou processo? A educação musical 
responde 
 

2007 

BEINEKE, Viviane  Aprendizagem criativa e educação musical: 

trajetórias de pesquisa e perspectivas educacionais 

 

2012 

MOTA,Graça ;FIGUEIREDO, 

Sergio . 

Estudo comparativo sobre a formação de 

professores de música em Portugal e no Brasil 

 

2012 

LOUREIRO,Bráulio Roberto 

de Castro  

Formação política via autoeducação no movimento 

hiphop: experiências de rappers ativistas no Brasil 

 

2019 

QUEIROZ,Luis Ricardo Silva 

;  

PENNA, Maura . 

Políticas públicas para a Educação Básica e suas 
implicações para o ensino de música 

2012 
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WERLE, Kelly  Ampliou aquela visão que a gente tinha de música‖: 

a educação musical na construção da docência de 

estagiárias da Pedagogia/UFSM 

 

2012 

OLIVEIRA, Rafael Dias de  

 

  

BEINEKE ,Viviane  

Composição, diálogo e conscientização na EJA: um 
estudo no campo da educação musical 

2020 

NOGUEIRA, Monique 

Andries 

Educação musical no contexto da indústria cultural: 

alguns fundamentos para a formação do pedagogo 

 

2012 

ALMEIDA, Cristiane  Educação musical e diversidade: aproximações 

 

2012 

REIS, Jonas Tarcísio  

 

AZEVEDO, Jose Clovis de  

 

GONZAGA, Jorge Luiz Ayres 

Ensino Médio Politécnico: análises acerca de uma 

possibilidade contra-hegemônica de política 

educacional 

 

2019 

 

RIBEIRO,António José 

Pacheco  

 

VIEIRA, Maria Helena 

Gonçalves Leal  

A frequência do ensino 

 da música em 

regime articulado em Portugal: 

resultados de um projeto de investigação-ação no 

Conservatório do Vale do Sousa 

 

2019 

 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.6 Revista Educação Especial (online) 

Quadro 16 - Revista Educação Especial (online) 

Autor(es) Título Ano 

GAMA, Maria Clara Sodré 

Salgado  

As Teorias de Gardner e de Sternberg na Educação 

de Superdotados 

 

2014 

KOGA, Fabiana Oliveira  

 

CHAON, Miguel Claudio 

Moriel  

Programa de atenção a alunos precoces com 
comportamento de superdotação: identificação e 
proposta de enriquecimento musical 

2017 

MARTINS,Denise Andrade 

de Freitas  

  

ROCHA, Pâmela Silva  

 

FABRÍCIO ,  

Flávia Delago  

Práticas artísticas e musicais com crianças e jovens 

com deficiência: possibilidades e desafios 

2019 

ASNIS, Valéria Peres  

 

ARANTES, Ana  

 

ELIAS, Nassim Chamel  

Ensino de habilidades rítmicas para meninos com 
Transtorno do Espectro do Autismo 

 

2019 

Fonte: Autora (2020) 
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5.2.7 Revista Ciência & Educação 

Quadro 17 - Revista Ciência & Educação 

Autor(es) Título Ano 

GANHOR , João Paulo  O Rap na Educação Científica e Tecnológica 

 

2019 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.8 Educação e Filosofia (UFU. Impresso) 
 

Quadro 18 - Educação e Filosofia (UFU. Impresso) 
 

Autor(es) Título Ano 

MANTOVANI, Harley 

Juliano 

Música e civilização em Adorno: a assimetria da música e 

a mortificação da audição 

2013 

VELÁZQUEZ , 

Carlos 

Educar em Si: Variações sobre o tema das Competências 

Socioemocionais 

 

2017 

WEBER, José 

Fernandes  

 

Conhecimento científico, música e arte trágica 2009 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.9 Revista Educação em Questão (online) 

Quadro 19 - Revista Educação em Questão (online) 

Autor(es) Título Ano 

ARAUJO, Marta Maria  Decreto n°425,de 31 de janeiro de 1933 

 

2013 

MARTON,Silmara Lídia  Música, complexidade e formação 
 

2007 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.10 Educação Temática Digital 

Quadro 20 - Educação Temática Digital 

 
Autor(es) Título Ano 

ARAÚJO, Rosane Cardoso 

de  

 

CAVALCANTI, 

Célia Regina Pires 

 

FIGUEIREDO,  

Edson  

Motivação para aprendizagem e prática musical: 

dois estudos no contexto do ensino superior 

 

 

2009 

CASTILHO, Eleide O ensino de música no contexto escolar 2009 
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Gonçalves   

MOREIRA, Marcos dos 

Santos  

Inclusão, identidade e o método da capo, na 
aprendizagem instrumental inicial da Filarmônica do 
Divino, do estado de Sergipe 
 

2008 

CIRINO, Andréa Cristina  Rap enquanto performance: um evento de 

comunicação e expressão musical 

 

2012 

SILVA, Dircéia Cristina da , 

JUNIOR, Paulo Sérgio Souza  

Notas no percurso: linguagem musical e Síndrome 

de Williams 

 

2009 

OLIVEIRA, Débora Alves de  Musicalização na educação infantil 

 
2008 

DUQUE, Tiago  Quem ainda ri da bicha preta, efeminada e pobre? 

 

2019 

MOREIRA, Marcos Santos 

  

  

A educação musical no Conservatório de Música do 

Estado de Sergipe: abordagem sócio-política, 

histórica e metodológica do projeto pedagógico de 

ensino 

2008 

MOREIRA, Marcos   

  

Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 

(Itabaiana-SE): estudo musicológico-histórico sobre 

a origem dos seus antecedentes 

2009 

HENTSCHKE ,Lian 

 

 SANTOS, Regina Antunes 

Teixeira dos   

 

PIZZATO, Miriam  

 

VILELA, Cassiana Zamith  

 

CERESER, Cristina  

Motivação para aprender música em espaços 

escolares e não-escolares  

2009 

 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.11 Revista Eletrônica de Educação (São Carlos) 

Quadro 21 - Revista Eletrônica de Educação (São Carlos) 

 
   

MARIN, Andréia  

 

CASTRO , Marcos Câmara 

de  

Vagando na noite: encontros entre filosofia, 
educação e música, ao ―som‖ de Derrida e Debussy 

2019 

CARVALHO, Celso do Prado 

Ferraz de  

 

CARVALHO, Mauricio Braz 

de  

Tendências curriculares no ensino de música: 

indefinição e permanência de um presente eterno 

 

2016 

CUNHA, Conceição de Maria  A formação de um campo em educação musical nas 
escolas de Educação Básica de Fortaleza 

 

2015 

BELING, Rafael  O desenvolvimento da criação musical – cinco 2020 
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NASSIF, Silvia Cordeiro  

reflexões para a prática educativa em música 

 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.12 Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação 

Quadro 22 - Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação 

   

CONSTANTINO, Paulo  Por uma história da apreciação musical na escola 
brasileira: as ideias dispostas nos manuais 
didáticos do canto orfeônico 

 

2018 

AMARAL, Mônica Guimarães 

Teixeira do  

 

 DIAS, Cristiane Correia  

 

LODUCA, Maria Teresa  

Culturas urbanas e resistência da juventude negra: 

ressonâncias do tambor nas escolas de periferia de 

São Paulo 

 

2019 

FERNANDES, Karina Nonato 

Nonato  

 REINA, Fábio Tadeu  

 

MOKWA, Valéria M.  F.  

A música na sala de aula: reflexões sobre 
sexualidade na educação básica 

2016 

Fonte: Autora (2020) 

 
5.2.13  Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (Online) 

Quadro 23 - Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (Online) 

   
OLIVEIRA, Adriane Dall' 

Acqua de  

 

PILLATI, Luiz Alberto  

 

 FRANCISCO, Antonio Carlos 

de  

 

ROCHA, Dalva Cassie 

Interação entre música e tecnologia para o ensino 

de biologia: uma experiência utilizando a web-rádio 

2011 

BARROS, Marcelo Diniz 

Monteiro de  

 

 ZANELLA, Priscilla 

Guimarães  

 

 ARAÚJO-JORGE, Tania 

Cremonini de  

A música pode ser uma estratégia para o ensino de 
ciências naturais? Analisando concepções de 
professores da educação básica 

2012 

Fonte: Autora (2020) 

 

5.2.14 Revista Educação, Formação & Tecnologias 
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Quadro 24 - Revista Educação, Formação & Tecnologias 

   
FERNANDES, Sandra 

Gomes  

 

COUTINHO, Clara Pereira  

Tecnologias no Ensino da Música: revisão 

integrativa de investigações realizadas no Brasil e 

em Portugal 

 

2014 

Fonte: Autora (2020) 

 
As revistas de Qualis A2 Educação UNISINOS, Em Pauta: Revista de 

Formação para Profissionais da Educação, Revista Brasileira de Educação em 

Geografia, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação, Revista de Educação e 

Pesquisa em Contabilidade (REPEC) e Revista educação pública da UFMT não 

continham nenhuma publicação referente à Música ou Educação Musical . 

Na totalidade de Revistas de Educação, foram encontradas cento e três 

publicações, trinta e quatro delas nas Revistas de Qualis A1 e 69 nas de Qualis A2 

como mostra o gráfico a seguir:  

5.3 GRÁFICO 1 - Publicações por classificação: 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Deste número algumas, como: ―Avaliação: Revista da Avaliação da Educação 

Superior‖, ―Ensaio - Avaliação e Políticas Públicas em Educação‖ na classificação A1, 

não apresentaram nenhuma publicação sobre Música ou Educação Musical. Já a 

―Revista Brasileira de História da Educação‖ e ―História da Educação (UFPEL)‖ foram 

as que mais apresentaram publicações, com relação às demais de mesma 

classificação. No total de cinco publicações em cada uma delas. 

 

5.3 GRÁFICO 2 - Publicações por revista de classificação Qualis A1: 
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Fonte: Autora (2020) 

 

Nas revistas de Qualis A2, a ―Revista Brasileira de Educação em Geografia‖, 

―Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências‖, ―Revista Brasileira de 

Política e Administração da Educação‖, ―Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade (REPEC)‖, ―Revista educação pública da UFMT‖ de classificação A2, 

também não foram encontradas nenhuma publicação referente à Música ou 

Educação Musical. Como mostra o gráfico seguinte: 
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5.4 GRÁFICO 3 – Publicações por revista de classificação Qualis A2: 

 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

  A revista ―Comunicação e Educação‖ se destacou com maior número de 

publicações relacionadas à Música ou Educação Musical, com vinte publicações 

com essas temáticas. 
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5.5 GRÁFICO 4 – Publicações por ano: 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

O gráfico 4 mostra o ano das publicações, e o período de tempo que elas 

ocorreram. Os anos com maior número de publicações foram 2009 e 2019 os dois 

com doze publicações cada. A partir de 2005, todos os anos seguintes tiveram 

registros de publicações, o que mostra que a Educação Musical e a Música estão, 

cada vez mais, expandindo suas possibilidades de interação com outras áreas da 

educação no Brasil. 

já se pode assinalar um número considerável de pesquisas a respeito de 
música e educação musical que procuram dialogar com outras áreas, 
buscando pontos de contato que estimulem a reflexão, para a melhor 
compreensão do significado da música para o homem e dos papéis que ela 
pode desempenhar na atualidade ( FONTERRADA, 2007, p. 31). 

 

Nos últimos anos a música vem ganhando espaço na escola como disciplina 

e também nas demais áreas de pesquisa em educação, que consideram a 

importância da Educação Musical na formação dos alunos ou suas contribuições 

para a educação. Apesar de que as possibilidades e necessidades de expandir em 

ambas são evidentes.  

Estas pesquisas e discussões vêm trazendo avanços importantes na área que 

por um longo período oscilou entre inclusão no currículo básico escolar ou 

enfraquecimento e irrelevância. A necessidade e importância de propostas 

consistentes na área da Educação Musical são destacadas por Queiroz e Marinho 

(2009 p. 62) ―no Brasil já temos uma trajetória histórica, educativa e cultural que nos 
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permite uma reflexão crítica acerca de perspectivas e caminhos concretos que 

possam subsidiar a inserção da Educação Musical nas escolas‖. 

O processo interdisciplinar vivenciado durante a formação possibilita aos 

Educadores reações mais seguras diante de situações adversas do seu cotidiano 

escolar como a utilização de inclusão social, distúrbios de aprendizagem, entre 

outros. Fazenda (2011, p.40) ressalta que ―o interdisciplinar deve responder a certas 

exigências, entre as quais destaca‑se a criação de uma nova inteligência, capaz de 

formar uma nova espécie de cientistas e de educadores científicos, que utilizem uma 

nova pedagogia suscetível de reformular as instituições de ensino‖.  

Sabemos que em alguns contextos a música é utilizada apenas como recurso 

de ludicidade em momentos específicos das aulas, como complemento de outras 

áreas do saber ou mecanismo de controle ou rotina, este utilizado principalmente na 

educação infantil. Porém não é trabalhada como área autônoma.  

A interdisciplinaridade não generaliza as áreas de ensino, como por exemplo, 

a polivalência que ainda ocorre em algumas organizações educacionais, 

principalmente na área das artes. Esta concepção de ensino se encontra presente 

nas escolas e, de certa forma, tem amparo legal, visto que os sistemas educacionais 

possuem autonomia para entender que essa é umas das maneiras de idealizar o 

ensino da arte na escola.  

Freire (2010) destaca a importância dos cursos de Artes em Licenciaturas 

específicas. Pois tiveram um impacto importante no ensino específico de música e 

vem superando a polivalência em diversos contextos que contratam professores 

especialistas em cada área demonstrando mudanças, ainda que lentas e 

descontínuas, nas práticas de ensino das artes. 

Embora a música esteja presente no contexto de ensino escolar, ainda há  

poucas finalidades quanto a seu ensino sistemático, em suas especificidades e 

individualidade como: técnicas, referências, metodologias adequadas, conteúdos e 

referenciais. Ou seja, os benefícios do trabalho interdisciplinar da Educação Musical 

com outras áreas da Educação não anulam a sua importância de ser trabalhada de 

forma individual e específica. 

A interdisciplinaridade aparece, assim, como uma necessidade, e não como 
um artifício. Como a prática da interdisciplinaridade não pressupõe a 
descaracterização dos diferentes campos de conhecimento, e sim a 
interação entre eles (sobretudo a partir de equipes interdisciplinares de 
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pesquisa), essa abordagem torna-se particularmente interessante sob o 
enfoque pós-moderno, pois possibilita transitar através de limites antes 
considerados definitivos. Essa visão interdisciplinar, que busca transpor, 
sem desqualificar, limites rígidos entre áreas de conhecimento, é muito cara, 
assim, ao pensamento pós-moderno, ampliando os possíveis ângulos de 
abordagem nas pesquisas. Nas diferentes subáreas de Música, 
considerando as características do novo paradigma, tornam-se importantes 
para a pesquisa novas estratégias metodológicas, pois não se trata de 
mudar alguns elementos na superfície, mas de construir conhecimento a 
partir de novas premissas. (FREIRE, 2009, p.85). 

A interdisciplinaridade é um método que enriquece as áreas que se 

complementam, Fazenda (2013), destaca que quando comparamos a 

interdisciplinaridade com a junção de disciplinas estamos extremamente limitados e 

superficiais, mas, se a definimos como atitude de ousadia e busca de conhecimento 

mútuo, ampliamos as possibilidades de conhecimento e as possibilidades de 

resultados e objetivos inovadores são múltiplas.  

Esta junção de expectativas e especialidades leva a um objetivo que deve ser 

comum entre as áreas, é um processo educativo que se baseia em transformar a 

unidade em algo maior que as partes que a compõem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A música exerce várias funções na sociedade e na escola, e está presente no 

cotidiano das pessoas nas mais diversas formas. No contexto escolar a música vem 

ganhando espaço, o que pode ser entendido como resultado de um conjunto de 

ações sistemáticas que vêm ocorrendo com a contribuição de vários fatores.  

 Os resultados desta pesquisa evidenciam os benefícios das ações 

interdisciplinares, com ênfase à Educação Musical em seu desenvolvimento conjunto 

com outras áreas de conhecimento. Tais ações já foram iniciadas, e a continuação 

das mesmas depende de esforços coletivos com foco em educação de qualidade e 

contribuição mútua.  

 A partir da análise das publicações de Educação Musical e Música em 

Revista Brasileiras de Educação, foi possível constatar que mesmo não sendo um 

número expressivamente grande, elas estão dialogando entre si. As possibilidades 

de ampliação deste trabalho interdisciplinar são evidentes e necessárias. É 

importante aperfeiçoar as metodologias desta interdisciplinaridade e suas 

interpretações amplas. Neste sentido se abre uma gama de possibilidades de novas 

pesquisas e métodos de aplicação, de uma consciência crítica sobre o valor e 

significado desse trabalho conjunto, bem como uma orientação segura de como 

conduzi-lo. 

 Ao finalizar esta pesquisa, que teve como objetivo identificar as 

relações e o impacto da Música e Educação Musical em outras áreas, no que se 

refere à pesquisa e publicações científicas publicadas em Revistas de Educação de 

Qualis A1 e A2 pode se observar que há um número relativamente significativo de 

publicações em revistas de outras áreas. Acredita-se que a maioria dos 

pesquisadores acaba buscando publicar suas pesquisas em Periódicos de 

Educação especificamente na área da Música e Educação Musical. Outra 

possibilidade seria que as publicações da área da educação Musical e Música 

estejam distribuídas em revistas das demais classificações, além de A1 e A2, que 

foram as utilizadas como recorte desta pesquisa. Já que cada revista possui critérios 

específicos de análise e aceitação dos artigos.  

Ampliar este olhar para outras áreas, é sinônimo de disponibilizar importantes 

resultados para um número maior de leitores e pesquisadores. Esta expansão 
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também reflete na valorização da Educação Musical e as demais áreas de 

conhecimento, bem como, desenvolver o trabalho interdisciplinar e buscar um 

espaço significativo entre ás demais áreas de conhecimento.  

Para que isso seja possível, é necessário ―arregaçar as mangas‖ e analisar 

novas oportunidades, sem preconceito, para que seja possível um julgamento 

pertinente do que pode contribuir ou não. O avanço de conhecimento da área de 

Música certamente se beneficiará com esse processo. Cabe ao Educador Musical e 

pesquisador evidenciar sua importância diante das outras áreas de conhecimento, sem 

comparações e nivelamento, apenas buscando um espaço de valorização e 

reconhecimento.  

Este é processo constante, e é de extrema importância para os profissionais 

da área a existência de um pensamento reflexivo e crítico em relação a si mesmo 

bem como aos outros campos da educação. Essa perspectiva ameniza a indiferença 

de um campo sobre outro e os impasses que evitam qualquer possibilidade de 

interação comunicativa. 
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