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PRELÚDIO 

 

1. Sobre a origem e objetivos do estudo 

 

A temática central desta pesquisa - Educação Musical e Formação de Professores - 

foi construída ao longo de minha experiência profissional, cujas preocupações com o ensino 

da música nas escolas têm sido uma força propulsora para desenvolver estudos, propostas e 

realizar algumas iniciativas neste campo. Em virtude da promulgação da Lei Federal 11.769 

de 18 de agosto de 2008 (Anexo A) que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música 

nas escolas de educação básica, vivemos um momento histórico: inúmeras discussões, 

debates, propostas teórico-metodológicas, projetos e iniciativas locais referentes ao retorno da 

música nos contextos escolares têm surgido no âmbito escolar. Essas questões estão presentes 

na pauta de profissionais do meio acadêmico-musical, de associações de classe, de cursos de 

pós-graduação do país, de congressos na área, chamando a atenção da sociedade para a  

necessidade de se clarificar o que a Lei não determina: quais ações deverão ser tomadas para 

que a legislação seja cumprida? Quais profissionais efetivamente ministrarão o ensino de 

música nas escolas? Serão os professores de Educação Artística que já estão atuando, em sua 

grande maioria, nas escolas públicas e privadas que ensinarão música nas aulas de Artes? Ou 

deverão ser os licenciados na área de Música? Ou ainda, os licenciados em Pedagogia?  

Após o veto ao artigo 2.º da Lei Federal 11.769/08 (Anexo B) que reivindicava o 

professor especialista
1
 para ministrar este ensino, conforme estava disposto: “o ensino da 

música será ministrado por professores com formação específica na área”, a questão da 

formação de professores de Educação Musical tornou-se ainda mais problemática. Na 

justificativa para o veto, há o argumento de que a música deve ser considerada uma prática 

social e que diversos profissionais atuantes na área, de reconhecida competência, mesmo não 

tendo formação acadêmica estão aptos a lecionar música nas escolas. Esse fato nos remete à 

questão levantada por Maura PENNA (2007, p. 51): “Para que uma Licenciatura em Música, 

então?”  

O problema torna-se ainda mais grave ao constatarmos que, em termos legais, a 

profissão de educador musical ainda não existe no Código Civil de Profissões do Ministério 

                                            
1
 Neste trabalho adoto o termo professor especialista para referir-me aos professores com formação específica 

em Música e professores generalistas para os pedagogos que lecionam na educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental, os quais também são chamados de unidocentes ou ainda, professores de referência da turma.  
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do Trabalho, como também não existe a Educação Musical como subárea das áreas de Artes 

ou de Educação (FONTERRADA, 2005, p.263). 

Após longo tempo de ausência da música nos currículos escolares, a promulgação 

dessa Lei representa uma grande conquista para músicos, professores de música, artistas e 

educadores em geral que fizeram eco ao movimento, exigindo a volta da música para a escola.  

As mudanças ocorridas nas sociedades atuais decorrentes dos fenômenos de 

globalização, da revolução tecnológica, da redução de distâncias espaço-temporais mediadas 

pela mídia e pelos instrumentais tecnológicos e do discurso da diversidade e inclusão das 

diferenças criam um cenário que exige um repensar sobre a formação inicial de educadores 

musicais.  

Como docente de cursos de Licenciatura em Pedagogia e em Educação Musical há 

alguns anos, ministrando disciplinas relacionadas à formação pedagógico-musical, venho 

observando que os egressos do curso de Educação Musical, ao serem inseridos em contextos 

escolares, não se sentem preparados para enfrentar certas questões e situações didático-

pedagógicas que se apresentam na escola. Por sua vez, os egressos dos cursos de Pedagogia 

não conhecem música de modo suficiente para ministrar essa aula. Essas constatações 

conduziram-me a investigar e buscar alternativas que viessem a contribuir para a formação 

dos alunos de ambos os cursos, no âmbito do ensino musical, gerando a temática desta 

pesquisa.  

A questão da formação de professores tornou-se problemática central nos estudos e 

pesquisas acadêmicas de teóricos e especialistas, tanto nos âmbitos governamental, 

educacional e acadêmico, como nas áreas específicas, incluindo-se a área musical. Deparamo-

nos com novas pautas educacionais que fazem eco às transformações das sociedades, tais 

como: mudanças no modelo e na missão da escola, nos processos de ensino-aprendizagem, 

nos desenhos curriculares, nas metodologias, nos processos de avaliação, na prática 

pedagógica de professores, nas relações interpessoais entre os sujeitos da educação, nas 

relações da escola com a comunidade, situando-a como espaço de socialização de saberes.  

Com isso, novos desafios emergiram para a formação de professores de Educação 

Musical, mediante as mudanças educacionais e as diversas dimensões possíveis do ensino da 

música. No campo musical, dentre diversas pesquisas enfocando efetivamente estes aspectos, 

há trabalhos que se referenciam nas discussões teórico-práticas da música e nas propostas 

metodológicas de seu ensino, realizadas principalmente por etnomusicólogos, antropólogos, 

musicólogos, educadores e psicólogos. A partir de seus respectivos trabalhos de campo, em 

diferentes grupos, esses estudiosos buscaram chamar a atenção dos educadores musicais para 
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a necessidade de mudanças nas concepções e práticas do ensino da música nos contextos 

escolares (ARROYO, 2002).   

Os desvelamentos dessas práticas contribuíram substancialmente para direcionar 

novos olhares sobre essas questões e para a busca de diferentes abordagens da práxis da 

educação musical porém, por serem estudos muito recentes, ainda não são suficientes para 

responder à demanda de questões.  

Sob uma perspectiva histórico-social, sabemos que a música já fez parte integrante dos 

currículos dos antigos cursos de formação de professores para a educação infantil e para séries 

iniciais do ensino fundamental, conforme nos revelam os estudos de Fuks (1991), Bellochio 

(2000), Jardim (2008), entre outros. Para essas autoras, a música sempre foi contemplada nas 

matrizes curriculares dos antigos cursos de formação de professores (Normal e Magistério) e, 

também, sempre foi ministrada por um professor especialista. Porém, de modo geral, essa 

tradição, a partir da década de 1980, não permaneceu nos currículos dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia, salvo algumas exceções (BELLOCHIO, 2004; 2006).  

Apesar disso, a música sempre esteve presente no cotidiano escolar e na prática 

pedagógica desses professores, fato esse evidenciado pelo uso de um repertório de canções 

durante as atividades rotineiras em sala de aula e nas festividades escolares. Porém, um dos 

pontos a ressaltar reside, justamente, no caráter utilitário dessa prática, que considera a música 

um suporte para a aprendizagem de outras disciplinas, utilizando o canto para ordens de 

comando, de atividades ou, ainda, como lazer e recreação e não como objeto de 

conhecimento. Hoje, é necessário haver uma transformação nas práticas pedagógicas desses 

educadores, as quais devem estar pautadas em uma abordagem muito mais ampla do que 

apenas em um repertório de canções escolares, sob uma concepção utilitarista da música. 

Outro aspecto apontado pelos estudiosos para que haja, efetivamente, mudanças na 

formação de educadores musicais diz respeito aos currículos dos cursos de Licenciatura em 

Educação Musical e em Pedagogia. Diversas universidades, em atendimento às novas 

diretrizes e exigências legais e, ainda, aproximando a formação de professores de música da 

realidade dos contextos escolares, estão remodelando os currículos destes cursos. No entanto, 

as pesquisas apontam que, nos currículos da maioria dos cursos de Pedagogia, a disciplina de 

Arte reinserida no design curricular ainda prioriza conteúdos das artes visuais em detrimento à 

área musical, conforme mencionam Figueiredo (2002), Cotrim (2010), Ciszevski (2010), 

Nogueira (2010) entre outros.  

Vivenciei tal fato ao ministrar a disciplina Arte e Educação em cursos de Pedagogia de 

algumas universidades.  Na ocasião, a coordenação do curso solicitava que eu trabalhasse com 
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as quatro linguagens artísticas - artes visuais, música, dança e teatro -, em apenas duas aulas 

por semana, durante um único semestre, desconsiderando minha formação que é 

exclusivamente na área musical.  

Tal situação nas escolas públicas não é diferente: o ensino das artes visuais predomina 

na disciplina de Arte por diversas razões, entre as quais:  

 A grande maioria de professores da área de Arte que atua na rede pública possui 

formação em Educação Artística com Habilitação em Artes Visuais;  

 O ensino da música requer condições espaciais e estruturais específicas;  

 Os concursos públicos não conseguem atender à demanda e não abrem espaço para os 

licenciados em Educação Musical;  

 Os cursos de Licenciatura em Educação Musical foram modificados recentemente, na 

maior parte das universidades e as primeiras turmas de alunos egressos não dão conta 

de suprir a demanda.  

Por outro lado, a divergência de nomenclaturas dos cursos de Licenciatura em 

Educação Musical tem trazido informações conflitantes na elaboração dos editais de 

concursos públicos, muitas vezes deixando de fora o profissional qualificado.  Com isso, a 

reintegração da música aos currículos escolares vem enfrentando sérias dificuldades, como 

descrevem Oliveira e Cajazeira: 

 

Em suma, podemos concluir que os educadores musicais brasileiros, atualmente, 

enfrentam problemas na reintrodução da música nas escolas, como: a) a curta 

duração da aula de música (45 minutos, uma vez por semana); b) a falta de 

infraestrutura adequada para as aulas de música; c) a tendência de se organizar o 

calendário escolar a partir das festividades, dos visitantes, das visitações educativas 

e outros eventos similares que estejam no currículo político-pedagógico; d) o 

elevado número de ausências e de evasão escolar, e; e) a variabilidade do nível de 

competência do professor para ensinar música (OLIVEIRA; CAJAZEIRA, 2007, 

p.8).  

 

Além disso, os professores especialistas não possuem definições e clareza quanto à sua 

identidade profissional, pois o próprio campo da Educação Musical ainda se encontra em 

processo de construção, conforme apontam os estudos de Souza (2001, 2007a) e Mrech 

(2009). Segundo estas autoras, apesar do desenvolvimento de pesquisas no país, 

especialmente nas últimas décadas, o campo da Educação Musical apresenta-se emergente e 

em processo de construção como campo científico, necessitando repertoriar suas produções e 

pesquisas nacionais, aperfeiçoar seus métodos próprios de investigação e ampliar em maior 

escala o referencial teórico da área. Por outro lado, como campo científico, necessita dialogar 
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com outros campos do conhecimento, subsidiando suas investigações e compartilhando 

saberes e conhecimentos com as demais áreas.  

Outro fator que se destaca, reside na construção da profissionalidade e identidade do 

educador musical, que, durante muitos anos, esteve centrada no aprendizado do canto ou de 

um instrumento musical, configurada às escolas de música e aos conservatórios, permeadas 

por um paradigma tradicional, fragmentado e técnico-instrumental de educação musical. A 

mudança desse paradigma - fundamentado na racionalidade técnica -, para o paradigma da 

racionalidade prática se faz presente nas discussões atuais sobre formação de professores, 

deslocando o enfoque da formação dos aspectos estritamente acadêmicos para a prática 

profissional – o exercício da profissão (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991; NÓVOA, 

1992; TARDIF, 2002).  

A compreensão desses fatores pode elucidar algumas das razões pelas quais a música, 

como componente curricular, vem encontrando barreiras para ser firmar como uma disciplina 

na educação escolar. Nessa perspectiva, creio que a formação inicial e a continuada em 

serviço interligam-se, constituindo um longo processo formativo que sempre estará 

inacabado, pois a complexidade dos contextos escolares e sociais demanda saberes múltiplos 

e plurais, em um cenário de incertezas e constantes mudanças.   

 Além dessas questões, as razões que me conduziram a desenvolver esta pesquisa 

fundamentam-se em: a) a aprovação da Lei nº 11.769/08 que reinsere a música no currículo 

das escolas de educação básica; b) a oportunidade que se me apresentou para coordenar os 

trabalhos de reforma curricular do Curso de Licenciatura em Música da Faculdade de 

Ciências da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO) adequando a matriz curricular 

às novas diretrizes; c) as preocupações e indagações referentes à formação pedagógico-

musical inicial dos licenciandos em Pedagogia e em Música nos cursos em que atuo como 

docente e as possibilidades de atuação como educadores musicais na rede escolar; d) o 

cenário de incertezas e constantes mudanças sociais e culturais que produzem consequências 

na práxis e na profissionalidade dos licenciandos, futuros professores. 

Assim, são objetivos deste trabalho:  

 Discutir a emergência da Educação Musical, como um campo de conhecimento 

circunscrito às Ciências da Educação; 

 Refletir sobre a natureza dos conhecimentos pedagógico-musicais no atual cenário de 

transformações sociais e culturais das sociedades pós-modernas e as possíveis 

implicações na relação de saber, na formação pedagógico-musical e na construção da 

identidade profissional do educador musical; 
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 Examinar algumas possibilidades de formação pedagógico-musical dos licenciandos 

em Pedagogia para atender a demanda escolar, neste momento histórico do retorno da 

Música aos currículos das escolas de educação básica; 

 Desvelar os construtos que permeiam algumas concepções pedagógico-musicais dos 

participantes da pesquisa, os modos singulares de apropriação, os desafios que 

enfrentam no percurso de formação inicial; 

 Refletir sobre possibilidades de formação pedagógico-musical inicial de professores 

de Educação Musical, que venham a contribuir para a área neste momento histórico. 

 

Este trabalho insere-se na área da Educação Musical que, por sua vez, pertence ao 

campo das Ciências da Educação. O eixo principal desta investigação está centrado no estudo 

da problemática da formação de professores, entendendo-se formação como um processo 

sempre inacabado, individualizado e, ao mesmo tempo, coletivizado, realizado a partir da 

formação inicial, não restrito apenas à sala de aula, mas, também, desenvolvendo-se no lócus 

de atuação dos professores. Defendo a idéia de que esta etapa inicial é determinante para 

configurar o pensamento e o olhar do futuro educador, devendo fornecer subsídios para que 

ele próprio possa vir a gerenciar sua formação, por meio de um processo contínuo e ativo de 

construção do conhecimento, comprometido e engajado na ação de educar. Sendo assim, é 

preciso considerar que os sujeitos da ação educacional estão envolvidos em um contexto 

histórico, social, político e econômico e, desse modo, os educadores deverão estar preparados 

para lidar com a velocidade das informações, as constantes mudanças que geram incertezas, 

as contradições sociais e os desafios que incidem sobre a escola e demais espaços educativos. 

Por isso, buscar suporte teórico para esta pesquisa nesses campos pressupõe uma interseção 

entre os fundamentos teóricos de várias áreas afins. 

Para fundamentar a constituição do campo da Educação Musical como um campo de 

estudos e pesquisas inserido nas Ciências da Educação, apoio-me nas discussões 

epistemológicas de Plaisance e Vergnaud (2003), Mrech (2009) e ainda, em Souza (2001, 

2007a), sobre a necessidade de delimitar e evidenciar a Educação Musical como um campo de 

conhecimento. Souza (2001, p. 85) compreende que o campo da Educação Musical 

caracteriza-se como “absolutamente aberto, sem fronteiras, mas com horizontes, permitindo 

trânsitos inusitados e inesperados”.  

Se, por um lado, temos a Educação Musical como uma área científica em expansão, de 

outro, a complexidade da relação dos sujeitos com os saberes, e particularmente, com os 

saberes pedagógico-musicais, nos atuais contextos das sociedades contemporâneas e ainda, os 
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impasses que permeiam os modos singulares de apropriação desses saberes, exigiram analisar 

questões relativas à natureza dos saberes e conhecimentos pedagógico-musicais. Assim, para 

elucidar e clarificar melhor tais questões, busquei subsídios teóricos em Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991); Ghautier et al. (1998), Pimenta (1999), Charlot (2000), Tardif (2002), Tardif e 

Lessard (2005), entre outros. 

Insere-se ainda, no âmbito desta pesquisa, uma perspectiva psicanalítica freudiana e 

lacaniana, subsidiando algumas reflexões, assinalando a importância de se considerarem as 

singularidades dos sujeitos – professores e alunos - frente à música e à educação musical. 

Nesta perspectiva, fazer e escutar música são uma prática da ordem do singular. Os aportes 

teóricos da Psicanálise freudiana e lacaniana contribuem fundamentalmente para modificar o 

olhar e a escuta do educador musical, considerando os alunos como sujeitos singulares, da 

ordem do indeterminado, conforme nos aponta Lacan, em uma de suas máximas: O sujeito é o 

sujeito do inconsciente (LACAN, 1998). 

Essa dimensão apresenta-se em diversas manifestações artísticas e, em particular, na 

música, à revelia da intenção do sujeito e como inscrição da pulsão no campo da cultura. 

Sendo a música um saber que é modificado continuamente pela cultura e que se apresenta sob 

formas diversificadas de produção e, ainda, sendo a escuta uma singularidade do sujeito, de 

que modo os educadores musicais devem lidar com este saber musical que escapa em um 

fluxo contínuo de mudanças? Por outro lado, reafirmamos que as concepções dos sujeitos 

sobre a educação musical são determinantes, trazendo implicações em suas práticas 

pedagógicas. Por isso, tomo alguns fundamentos teóricos da psicanálise lacaniana para 

subsidiar possíveis aproximações entre Música, Psicanálise e formação de professores.  

Com o intuito de tecer uma trama histórica e social da educação musical brasileira, sob 

uma abordagem não-linear ou cronológica, mas a partir de contextos educacionais, 

referenciei-me em aportes teóricos de autores como Fuks (1991), Hentschke (2000), 

Fonterrada (2005), Oliveira e Cajazeira (2007), Jardim (2008), entre outros.  

Busquei, ainda, registrar, em um breve mapeamento, algumas iniciativas significativas 

de formação e capacitação pedagógico-musical docente que vêm sendo realizadas neste 

momento histórico de implantação da Lei Federal nº 11.769/08 em diversos pontos do país. 

Busquei, também, desvelar as condições educacionais de formação inicial oferecidas em 

cursos de Pedagogia e de Educação Musical, pertencentes às principais universidades 

brasileiras, por meio de uma rápida revisão da pesquisa acadêmico-científica da área, fundada 

em Oliveira e Cajazeira (2007) e em alguns autores que realizaram recentes investigações 

sobre esse aspecto.  
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 Ao discorrer sobre esses aspectos preliminares, compreendo que a Música deva ser 

entendida como um fenômeno multifacetado, sendo um aspecto da cultura da qual faz parte e 

que seu estudo, assinalado pela temporalidade e transitoriedade pode, por sua vez, ajudar-nos 

a compreender as culturas do mundo em sua diversidade. Acredito ser importante modificar o 

modo de olhar do profissional da Educação Musical, de forma que, por meio do fazer musical, 

da escuta e da apreciação de diferentes produções musicais (que muitas vezes coexistem no 

mesmo espaço temporal e geográfico), os percursos musicais fomentarão uma busca de 

conhecimento do outro – próximo ou distante e, consequentemente, uma compreensão sobre 

si mesmos.   

 

2. Sobre a abordagem metodológica 

 

A escolha da abordagem metodológica desta pesquisa foi decorrente das necessidades 

que se apresentaram em meu trabalho profissional. Optei pela pesquisa qualitativa, utilizando 

um método misto, a saber: o método survey e a abordagem da pesquisa-ação. A finalidade de 

utilizar, inicialmente, o método survey, consistiu em agrupar e comparar dados obtidos a 

partir de uma considerável amostra de licenciandos de ambos os cursos - Educação Musical e 

Pedagogia -, na intenção de registrar e desvelar construtos subjacentes às concepções, 

pensamentos e idéias que emergiram no momento histórico de promulgação da Lei Federal 

11.769/08 (BABBIE, 1999).  

Identifiquei na nova pesquisa-ação, fundamentada nos pressupostos de René Barbier
2
 

(2007), as referências para a realização desta pesquisa: “trata-se de um tipo de pesquisa por, 

para, sobre e, sobretudo, com os atores, amplamente implicacional, sem excluir o rigor 

metodológico” (BARBIER, 2007, p.77, grifo nosso).  De acordo com esse autor, a pesquisa-

ação insere-se em um contexto no qual o pesquisador engaja-se como um dos atores da 

pesquisa junto aos participantes, os quais são seus coadjuvantes, colaboradores e coautores, 

implicados no singular e no social, no particular e no coletivo, envolvendo, além dos fatos e 

evidências, desejos e interesses pessoais, concepções e olhares sobre o outro e o Outro. Nesta 

abordagem, “não se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros” (Ibid., p.14, grifo 

do autor), com o objetivo de atingir transformações interpessoais, referentes a uma 

determinada problemática que seja comum ao grupo. 

                                            
2
 René Barbier é professor de Ciências da Educação da Universidade de Paris VIII, co-diretor do Centro de 

Pesquisa sobre o Imaginário Social e a Educação, autor das seguintes obras consideradas referências em 

pesquisa-ação: Pesquisa–ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Zahar,1977 e L’approche 

transversale:l’écoute sensible en sciences humaines. Paris: Anthropos, 1997.  
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Thiollent sintetiza as concepções da pesquisa-ação, afirmando que: 

 

A pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se envolvem 

compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados em um problema 

que emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando papéis diversos. 

Nesta abordagem, o pesquisador exerce um papel articulador e facilitador na busca 

de soluções aos problemas, abrindo-se espaço para a interlocução dos envolvidos e a 

devolução aos interessados, visando uma possível mobilização de ações que venham 

a intervir na realidade (THIOLLENT, 1994, p.34).  

 

 

Nesta modalidade de pesquisa-ação, o planejamento desenvolve-se de forma cíclica e 

em espiral; nesta pesquisa, fundamentou-se na tríade escuta-reflexão-ação, visando 

desenvolver mudanças nas concepções, nas práticas e nas ações de todos os sujeitos 

envolvidos.  

Segundo o pensamento de Thiollent, de um modo geral, a pesquisa-ação é um tipo de 

pesquisa “realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (1994, p.16).  

De certo modo, o papel do pesquisador nesta abordagem de pesquisa, baseia-se em 

ações de intervenção, mediando teoria e prática. Além disso, a pesquisa-ação: 

 

[...] encontra um contexto favorável quando os pesquisadores não querem limitar 

suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria das pesquisas 

convencionais. Querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a 

dizer e a fazer. Não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a 

serem arquivados. Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar 

um papel ativo na própria realidade dos fatos observados. (THIOLLENT, 1994, 

p.18). 

 

 

Resumidamente, os pressupostos da pesquisa-ação são: 

 Pesquisador e participantes são cogestores da pesquisa; 

 Escuta sensível das diversidades de “vozes” e “falas” sem julgamentos/inferências; 

 Processo de pesquisa ocorre em espiral cíclica: planejamento, ação, avaliação e 

reflexão, (re)significação, (re)planejamento, etc.; 

 Dizer e fazer: teoria e prática imbricadas; 

 Ações mobilizadas são compartilhadas em encontros periódicos; 

 Registro sistemático dos dados coletados com vistas às transformações trans-

pessoais. 
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A pesquisa-ação foi desenvolvida em contextos acadêmicos de três universidades 

particulares, localizadas em um bairro periférico de São Paulo e em dois municípios vizinhos: 

Osasco e Carapicuíba. Os trabalhos e procedimentos do survey e da pesquisa-ação iniciaram-

se no segundo semestre de 2008 e foram concluídos em janeiro de 2011.  

Além do pesquisador, os sujeitos participantes desta pesquisa são:  

 Alunos licenciandos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia de duas faculdades 

particulares: Universidade Ibirapuera (UNIB/SP) e Faculdade Nossa Cidade de 

Carapicuíba (FNC) e, ainda, alunos do curso de Licenciatura em Música da Fundação 

Instituto Tecnológico de Osasco (FITO). Os critérios de seleção adotados foram os 

seguintes: a) ser licenciando e estar cursando a disciplina pedagógico-musical 

correspondente ao respectivo curso b) estar interessado em sua própria formação 

pedagógico-musical c) assumir o compromisso de participar da pesquisa até o término 

dos trabalhos e permitir a divulgação dos resultados.  

 Coordenadores de cursos 

 Docentes ministrantes de disciplinas pedagógico-musicais. 

Para complementar esta pesquisa, realizei entrevistas semiestruturadas com três 

professores dos Cursos de Licenciatura em Educação Musical de universidades públicas e 

com a atual presidente da Associação Brasileira de Educação Musical  (ABEM), visando 

investigar iniciativas e realizações de projetos recentes de formação pedagógico-musical 

docente, neste momento de implantação da Lei 11.769/08. 

Quanto ao percurso metodológico e aos instrumentos e procedimentos de pesquisa 

adotados, foram realizadas as seguintes etapas:  

a) Levantamento e coleta de dados:  

 Referencial Teórico – livros, teses, dissertações, anais de congressos,  

artigos de revistas especializadas e sites acadêmicos específicos 

 Survey transversal inicial: questionário aplicado aos licenciandos com   

           questões abertas 

 Entrevistas semiestruturadas individuais e coletivas 

 Análise de portfólios individuais e relatos de aula;  

 Grupos de discussão 

 Gravação de oficinas  

 Observação participante registrada em diário semanal. 

b) Confronto de dados, estabelecendo-se categorias de análise 
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c) Análise reflexiva e interpretação dos dados mediante referencial teórico, verificando-

se possíveis mudanças nas concepções e práticas dos licenciandos 

d) Conclusões e considerações finais 

No capitulo seis encontra-se o detalhamento pormenorizado desta abordagem de 

pesquisa-ação. 

 

3. Sobre a organização e a estrutura da pesquisa 

 

Orquestrando a variedade de aspectos deste tema intitulado Educação Musical e 

Formação de Professores em uma metáfora da forma musical Suíte e Variações sobre o Tema 

em Modo Maior e Menor, irei discorrer, em linhas gerais, sobre a forma musical suíte, para 

melhor compreensão dessa metáfora.  

As origens da suíte remontam, aproximadamente, ao século XIV. Em seus primórdios 

e até o período Barroco da história da música, a suíte era constituída por uma sequência de 

danças, oriundas de várias regiões da Europa, chamadas allemandes, gavotas, bourrées, 

pavanas, minuetos, sarabandas, gigas, entre outras, as quais eram executadas ao som de 

alaúdes, violas, flautas e tamborins. Introduzindo a sequência das danças, poderia ou não 

aparecer o prelúdio. Posteriormente, suíte veio a designar uma seleção instrumental de uma 

obra maior ou uma coleção de composições sobre o mesmo tema, cujas partes são escritas no 

mesmo tom e com alternância entre andamentos rápidos e lentos.  

Nesta tese, o termo Suíte está sendo utilizado como metáfora de uma composição, com 

movimentos interligados, considerando-se o pesquisador como sendo um compositor e, por 

sua vez, o processo de pesquisa como uma prática de compor, desdobrando-se o tema musical 

em fragmentos e variações. O tema desta pesquisa é a Educação Musical e Formação de 

Professores, estudado sob diferentes perspectivas de contextos e abordagens, resultando em 

capítulos que são tratados como cenas musicais.  

De forma análoga, utilizo o subtítulo Variações sobre o Tema para abarcar a 

diversidade de concepções de educação musical no tempo e nos múltiplos espaços e 

contextos, buscando-se evidenciar as suas peculiaridades e especificidades, bem como 

possíveis conexões e articulações com os demais campos do saber. Referindo-me aos modos 

Maior e Menor, estes representam o resultado da sucessão de sons de uma escala, 

constituindo uma sequência de tons e semitons. O modo Maior, devido à ordenação peculiar 

de tons e semitons confere ao ouvinte uma sensação auditiva de amplitude, brilho, clareza e 
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alegria, enquanto que o modo Menor produz uma sensação de tristeza, de particularidade, de 

obscuridade e mistério.  

Sendo assim, na primeira parte desta tese, utilizo o termo Variações sobre o Tema em 

Modo Maior para abarcar algumas discussões mais amplas que desenvolvi sobre a situação da 

Educação Musical no âmbito do atual panorama brasileiro, sob um enfoque histórico-crítico. 

Na segunda parte, utilizo Variações sobre o Tema em Modo Menor para delimitar o objeto da 

pesquisa ao âmbito da amostra dos casos pesquisados, apontando a variedade de concepções e 

constructos gerados pelas singularidades dos sujeitos participantes e os resultados dos 

procedimentos adotados na pesquisa-ação.  

Quanto à organização e estrutura desta tese, o trabalho foi configurado em duas partes, 

totalizando sete capítulos, além da Introdução e da Conclusão.  

Na primeira parte (intitulada Variações sobre o Tema em Modo Maior), em Cenas 

Musicais 1, irei discorrer sobre a emergência da Educação Musical como um campo de 

conhecimento inserido nas Ciências da Educação e o modo como este campo vem sendo 

construído no âmbito das pesquisas brasileiras. 

A natureza dos saberes pedagógico-musicais, vistos sob a perspectiva das 

transformações do mundo pós-moderno, com implicações no cotidiano escolar, na relação de 

saberes e na formação dos educadores musicais constitui o conteúdo abordado nas Cenas 

Musicais 2. 

Muitas dessas questões apontadas podem encontrar subsídios para melhor 

compreensão nos aportes teóricos da Psicanálise. Este entrecruzamento de Música, Educação 

e Psicanálise é desenvolvido em Cenas Musicais 3.  

Nas Cenas Musicais 4 irei delinear a trama histórica da formação de professores de 

Educação Musical no Brasil, sob uma perspectiva crítica e sem a preocupação de percorrer 

essa trajetória de forma linear, mas evidenciando os contextos e cenários desse enredo. 

Nas Cenas Musicais 5 procedo a uma discussão reflexiva sobre as diversas 

consequências causadas pelas políticas públicas e pela ausência da música no âmbito escolar, 

apontando os possíveis desdobramentos que ocorreram na formação de professores. Finalizo 

este capítulo com uma reflexão sobre os novos cenários educativos para o retorno da música 

nas escolas, com a realização de projetos locais em sistema de parcerias, apoiada em 

depoimentos e entrevistas de professores formadores responsáveis por alguns desses projetos, 

encerrando-se assim, a Parte I.  

Na segunda parte, em Variações sobre o Tema em Modo Menor, introduzo as Cenas 

Musicais 6 com aprofundamento da fundamentação teórico-metodológica da pesquisa e 
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procedo à descrição do contexto no qual a investigação foi realizada, bem como a 

caracterização dos protagonistas participantes. 

As Cenas Musicais 7 e 8 constituem o processo de elaboração da pesquisa-ação, os 

procedimentos de coleta de dados, as categorizações, comparações e análises reflexivas, 

dando-se destaque às singularidades dos sujeitos, finalizando com algumas argumentações em 

resposta aos questionamentos desta pesquisa.  

A Suíte é concluída com o Poslúdio, no qual sintetizo os aspectos significativos dessa 

pesquisa e apresento os pontos relevantes detectados no processo de construção desta 

composição, tendo em vista contribuir com possibilidades e alternativas para a formação 

inicial de educadores musicais neste momento histórico de reinserção da Educação Musical 

nas escolas brasileiras.   

A figura abaixo representa os eixos de questionamentos que nortearam as 

investigações desta tese. 
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Figura 1 – Eixos estruturadores da pesquisa 


