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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Ata de reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Música (13/04/2021)

Em treze de abril de dois mil e vinte e um, via Google Meet, reuniu -se o corpo docente do Curso de
Licenciatura em Música da Universidade Federal de Rondônia. Às catorze horas iniciou -se a sessão com a
presença dos professores membros do NDE: Alexandre de Negreiros Motta, Cristiano Sousa dos Santos,
Edilson Schultz, Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira (membro e coordenador do curso), e do
professor Cléber Maurício de Lima, vice-coordenador do curso. A professora Ezenice Costa de Freitas
Bezerra justificou ausência. Pauta: 1. Disciplinas a serem ofertadas em 2020.2. As disciplinas a serem
ofertadas no próximo semestre (2020.2 ERE) estão elencadas ao final desta ata, junto aos nomes dos
professores responsáveis ou aos departamentos aos quais tais disciplinas deverão ser solicitadas pela chefia
do DArtes. Esclarecemos que o Prof. Alexandre de Negreiros Motta, por uma situação de saúde embasada
em laudo pericial emitido pelo SIASS, está em readaptação funcional, motivo pelo qual ministrará apenas
uma disciplina de 80h. Esclarecemos também que a Profa. Ezenice Costa de Freitas Bezerra ofertará, além de
Flauta Doce (80h), os Estágios Supervisionados. Todos de acordo. 2. Posicionamentos deste NDE a respeito
da eventual oferta de uma licenciatura interdisciplinar em arte (LIA). O Prof. Alexandre de Negreiros Motta
questiona se a implementação de uma licenciatura interdisciplinar em arte implicaria a extinção do curso de
licenciatura em música e afirma que, se implicar, há obstáculos normativos e processuais. Em especial: (1)
não haveria uma ata de solicitação de extinção do curso de licenciatura em música, o que se faz necessário
conforme o procedimento de extinção voluntária de cursos; (2) os concursos dos professores do curso de
licenciatura em música são específicos com relação à atuação em áreas também específicas à música e as
quais dificilmente teriam inserção na matriz de um outro curso. Prof. Alexandre observa ainda que o curso de
licenciatura em música tem demanda na sociedade, sempre completando o número de vagas, e que a atuação
do licenciado em música tradicionalmente não se limita ao ensino básico, contemplando também ensino
particular em conservatórios, escolas livres de música, igrejas etc. Prof. Cléber observa que, caso o curso de
licenciatura em música seja mantido, ele precisa ser revisto na direção de se habilitar o aluno para a atuação
no componente Arte em ensino básico. Prof. Alexandre pondera que o PPC de nosso curso já prevê uma
formação ampla dos acadêmicos, capacitando os à atuação em EB. O Prof. Cristiano Sousa se posicionou
diante da criação do Curso Interdisciplinar em Artes da seguinte maneira: “As considerações que realizo
derivam da preocupação com o perigo de esvaziamento e extinção dos cursos específicos de Licenciatura em
Arte já existentes na UNIR: Artes Visuais, Música e Teatro. (1) É necessário lembrar a trajetória de luta que
gerações anteriores enfrentaram para que cursos de formação específica em cada área artística fossem
consolidados no país: podemos lembrar da ambivalência da Educação Artística no período da Ditadura
Militar, promulgação da LDB (1996), até a festejada obrigatoriedade da disciplina Música nas escolas
(11.769/2008), onde associações como a ABEM tiveram papel fundamental. Outro fator importante tem
relação com a supressão de minorias que vemos em curso nos últimos anos: assim o processo de
homogenização da sociedade ocorre com ataques aos indígenas, negros, movimento feminista, entre outros,
vemos também que a aglutinação de áreas artísticas distintas em um único curso, contribui para a eliminação
de individualidades de práticas artísticas que levaram anos para se consolidarem. Ainda no campo macro, a
junção de cursos específicos pode provocar abalo na alimentação dos cursos específicos de Bacharelado em
Música, bem como Pós -Graduação em Música, uma vez que a formação docente deixará de ser específica na
base escolar. (2) Algumas considerações devem ser direcionadas ao Estado de Rondônia, especificamente: o
curso de Licenciatura em Música da UNIR é, salvo engano, o único curso específico em Música público,
contando inclusive com alunos de outros Estados próximos. A formação polivalente dos alunos de Rondônia
também é preocupante, uma vez que não é esta a formação hegemônica encontrada no resto do país. Por fim,
a diluição dos conhecimentos específicos em um curso Interdisciplinar pode enfraquecer a formação musical
local com impactos inclusive nas escolas livres de música; (3) A formação docente do Curso de Licenciatura
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em Música atual da UNIR é outro fator crítico, uma vez que a troca do ambiente de curso pode trazer graves
prejuízos. São anos de formação específica, estudo dedicado, leituras rigorosas e pesquisas direcionadas à
formação específica que fatalmente não terão seu desdobramento adequado em um curso partilhado entre
três áreas diferentes. Ainda, o encurtamento das horas em Música tornará a tarefa de ensino específico ainda
mais difícil, tanto para o professor, quanto para o aluno que, muitas vezes, não teve iniciação em música
antes da graduação. Este cenário levantaria um clima de superficialidade ainda maior do que o atual no
ensino. Além disso, há a possibilidade de que professores que se sintam prejudicados, especialmente aqueles
com edital detalhado de suas atribuições e aqueles com formação específica, reivindiquem seus direitos junto
a Justiça Federal, uma vez que o motivo para a contratação profissional inicial estaria sendo contrariado, com
prejuízos ao corpo docente, ao cenário musical local e aos discentes. (4) A legislação tem sido apontada
como a responsável, ou melhor, a culpada pela iniciativa de junção de três cursos distintos em um só. Uma
delas, a Resolução CNE/CP no2 de 2019, embora controversa em muitos pontos e tida como prejudicial às
licenciaturas, não obriga a aglomeração das áreas artísticas. A BNCC, documento pobremente redigido e
com conceitos musicais flagrantemente incorretos, pode obter múltiplas interpretações, pois é um documento
aberto a isso conforme demonstra Cecília França em seu artigo "BNCC e educação musical: muito barulho
por nada?", de 2020 (basta uma leitura da BNCC para chegar ao mesmo ponto). (5) Outro ponto discutível
sobre a criação de um curso Interdisciplinar que acabará por substituir os específicos é a ideia de
interdisciplinaridade. Multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, polidisciplinaridade, interdisciplinaridade,
transdisciplinaridade e adisciplinaridade são alguns conceitos complexos que devem ser compreendidos
contextualmente e com muito cuidado. Tanto Basarab Nicolescu quanto Edgar Morin, referências na
discussão, defendem uma expansão, e não uma supressão dos terrenos específicos. Isto é, a manutenção das
individualidades das disciplinas com comunicação ampliada, desdobrada. Quando buscamos exemplos no
cenário nacional de instituições que adotam este modelo, vemos que estes são pontuais e, por vezes, estão ao
lado de cursos específicos. (6) Alguns perigos adicionais podem ser apontados: o artigo 11 da Resolução
CNE/CP no2 de 2019 estabelece 1.600 horas para conhecimentos específicos. Como um curso com 19
professores, de três áreas diferentes, fará a distribuição destes componentes? Uma possível sobra de
professores, falta de alunos, disciplinas esvaziadas ou professores ministrando disciplinas incompatíveis com
sua formação parece ser inevitável; (7) Vale lembrar que também que o Curso de Licenciatura em Música
está saudável. Embora algumas questões tenham sido levantadas pelo Plano de Melhorias recente, estas
questões são em sua maioria de responsabilidade da administração da própria universidade, como compra de
livros e estruturação de laboratórios. (8) Por fim, direciono a pergunta aos membros deste NDE: quais os
motivos para a criação do Curso Interdisciplinar em Artes quando temos Cursos de Licenciatura em Música
e Artes Visuais plenamente saudáveis?”. Prof. Alexandre acrescenta à pergunta do Prof. Cristiano (i. e., por
que estaríamos criando uma LIA) a seguinte pergunta: por que extinguiríamos o curso de licenciatura em
música, se é um curso com ingresso, com espaço de atuação para os egressos e com demanda específica na
sociedade rondoniense e das proximidades. Prof. Francisco sugere o seguinte encaminhamento: que, como a
eventual implementação de uma LIA ou a eventual extinção do curso de licenciatura em música têm
implicações não só acadêmicas, que uma discussão sobre esses dois movimentos (de criação ou extinção de
cursos) seja colocada em pauta no conselho do departamento de artes. Todos de acordo. Assim, eu Francisco
Zmekhol Nascimento de Oliveira, tendo lavrado esta ata, declaro a reunião encerrada às quinze horas e
quarenta e seis minutos.

1o período (ingressantes):

História da Arte I (solicitar a colegas do curso de licenciatura em artes visuais)

LIBRAS (solicitar ao DLIBRAS)

Técnica Vocal I (Prof. Cléber Maurício de Lima)

Percepção Musical I (Prof. Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira)

Instrumento Principal – Violão I (Prof. Cristiano Sousa dos Santos)

3o período:

Instrumento Complementar – Violão II (Prof. Cristiano Sousa dos Santos)

Legislação (solicitar ao DECED)
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Filosofia (solicitar ao DFIL)

História da Música II (Prof. Alexandre de Negreiros Motta)

5o período:

História e Cultura Afro -Brasileira e Indígena (Prof. José Maria Lopes Júnior, DARTES)

Processos de Ensino em Música II (Prof. Cléber Maurício de Lima)

Harmonia e Morfologia II (Prof. Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira)

Prática Instrumental II (Prof. Edilson Schultz)

7o período:

Processos de Ensino em Música IV (Prof. Edilson Schultz)

Flauta Doce (Profa. Ezenice Costa de Freitas Bezerra)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ZMEKHOL NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
Docente, em 14/04/2021, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON SCHULTZ, Docente, em 14/04/2021, às 10:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS, Docente, em
14/04/2021, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEBER MAURICIO DE LIMA, Docente, em 14/04/2021, às
11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DE NEGREIROS MOTTA, Docente, em
14/04/2021, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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