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CENAS MUSICAIS 2 

A NATUREZA DOS SABERES PEDAGÓGICO-MUSICAIS DOCENTES E   

A PROFISSIONALIZAÇÃO DO EDUCADOR MUSICAL 

 

Ao direcionar nosso olhar para a formação de professores de Educação Musical, 

tomada em seu sentido amplo, ou seja, todo tipo de educação musical que é praticada em 

múltiplos espaços e diferentes contextos, percebemos que os educadores dessa disciplina 

transitam em ambientes educativos diversificados e heterogêneos: escolas de música ou de 

ensino especializado, escolas infantis, de educação básica – ensino fundamental e ensino 

médio -, escolas de educação especial, cursos direcionados à terceira idade, universidades, 

aulas particulares, organizações não-governamentais, centros culturais, casas de cultura, 

teatros, igrejas, hospitais, academias, clubes, entre outros.  De certo modo, o denominador 

comum continua sendo o ensino da música como atividade docente. Reconhecer essa 

variedade de espaços não significa, necessariamente, fixar identidades ou territórios, mas 

ampliar o olhar sobre o campo de formação dos educadores musicais, constatando-se a 

necessidade de formar profissionais conscientes das especificidades desses múltiplos 

contextos e capazes de enfrentar os desafios que emergem da práxis. 

As inúmeras pesquisas realizadas sobre a docência no campo da música apontam, 

geralmente, para reflexões sistemáticas sobre o currículo dos cursos de formação, o contexto, 

a dinâmica da sala de aula e inovações protagonizadas nos respectivos espaços de atuação.  

Essas preocupações têm como meta subsidiar a compreensão da prática pedagógica dos 

professores e ampliar um conhecimento especializado sobre sua formação. No entanto, os 

alunos, os professores e a escola estão imersos em um cenário de transformações histórico-

sociais, políticas, econômicas e culturais que afetam o modo de vida dos indivíduos. Nessa 

vertente, indagamos a seguinte questão: para qual contexto deve ser focada a formação do 

educador musical? Quais saberes são necessários ao processo de formação?  

Considerando-se a docência uma profissão de interações humanas (TARDIF; 

LESSARD, 2005), ela é histórica e cultural, ou seja, está imbricada numa teia de significantes 

que constituem os sujeitos e, ao mesmo tempo, é singular e particular à história de vida, às 

vivências, experiências e à subjetividade desses indivíduos. Nesse sentido, é preciso investigar 

a natureza dos saberes pedagógico-musicais docentes no contexto atual, os quais devem 

nortear o processo de construção da profissão de educador musical e, ainda, subsidiar a 

configuração dos currículos dos cursos de formação. 

 



53 

 

2.1. Globalização e Cultura  

 

O impacto da globalização na cultura e nas sociedades é um tema que perpassa as 

discussões de pensadores e teóricos que se debruçam sobre os estudos desse fenômeno.  A 

imagem que temos desse fenômeno contém a falsa ideia de ser um processo homogêneo, 

acelerado e inevitável, que vem atingindo a todos os países do planeta. Ianni (1999), ao 

analisar a questão, observou que a globalização não é um fato acabado, mas um processo 

ainda em andamento, resultante das inter-relações entre as economias das nações 

industrializadas, com a finalidade de fortalecê-las, e que tem deixado à parte parcela 

significativa da população mundial, compreendendo cerca de 60 países da África e América 

Latina. Em um segundo momento, como desdobramento desse fenômeno, países emergentes 

como o Brasil, passam a fazer parte do processo, porém, segundo os interesses das grandes 

potências. Portanto, o autor considera a globalização uma das etapas da história do 

desenvolvimento do capitalismo.  

Assim, ainda segundo Ianni, “a globalização confere novos significados a indivíduos e 

sociedade, modos de vida e formas de cultura, etnia e minoria, reforma e revolução, tirania e 

democracia” (1999, p.32). O autor assinala que a ruptura de sistemas de referência é uma das 

características do fenômeno da globalização.  Desse modo, com o advento das grandes 

mudanças no cenário mundial dos séculos XX e XXI e a globalização alargando fronteiras e 

territórios, o estatuto do sujeito moderno se diluiu com os efeitos desse fenômeno causados 

aos indivíduos, comunidades e Estado, os quais denotam um panorama de crise da civilização 

atual, com evidências em diversos setores da vida humana.  

Na esteira dessas reflexões, Bauman (2000)
7
 sociólogo polonês da atualidade, 

produziu uma série de obras, nas quais analisa com profundidade os reflexos e consequências 

desse fenômeno, não apenas do ponto de vista econômico, mas, especialmente, dirigindo seu 

olhar para a vida cotidiana do homem pós-moderno. Segundo o autor, globalização 

“caracteriza-se por polissemia e por se mostrar cada vez mais opaca à medida que é 

empregada para explicar uma multiplicidade de experiências” (Ibid., p. 26). Para esse 

sociólogo, a era da Modernidade ainda não terminou, pois apenas transitamos de uma 

Modernidade considerada sólida em suas bases, crenças, valores e estruturas, para uma 

mudança radical e irreversível, a que Bauman chamou de Modernidade líquida.  

                                            
7
 Zygmunt Bauman (1925 -) é sociólogo polonês, professor titular de Sociologia da Universidade de Leeds 

(Inglaterra) e Universidade de Varsóvia (Polônia). Publicou algumas obras referentes aos efeitos da globalização 

sobre a vida cotidiana, entre as quais citamos Modernidade líquida (2000). 



54 

 

Nesse processo, os indivíduos estão sendo afetados de inúmeros modos: pela 

desintegração das estruturas estatais, pela acelerada transformação nas relações de trabalho e 

nos processos de produção de bens e serviços, pela fragilização do Estado, pelas mudanças na 

subjetividade coletiva, nas produções culturais e, em especial, pelas alterações na relação 

entre o eu e o outro no cotidiano das pessoas. Inegavelmente, o atual contexto contribui de 

forma decisiva para a fragmentação dos sujeitos e, desse modo, tende a reforçar a fragilidade 

e a condição efêmera e provisória da identidade, tal como apontou Bauman (2005). Em uma 

sociedade líquida em que as identidades sociais, culturais e sexuais se tornaram incertas e 

transitórias, liquefazendo-se em decorrência da “modernidade líquida”, Bauman deixa 

explícito que: 

...nós, habitantes do líquido mundo moderno, somos diferentes. Buscamos, 

construímos e mantemos as referências comunais de nossas identidades em 

movimento – lutando para nos juntarmos aos grupos igualmente móveis e velozes 

que procuramos, construímos e tentamos manter vivos por um momento, mas não 

por muito tempo (BAUMAN, 2005, p. 32, grifo do autor).  

 

 

A brevidade do tempo, a mobilidade veloz e a transitoriedade presentes no mundo 

atual determinam a data de validade de nossas identidades. Na era moderna, as identidades 

permaneciam solidificadas; entretanto, nos dias atuais, as identidades sólidas passaram a ser 

fluídicas e voláteis transformadas em identidades líquidas.   

Outro grande filósofo da atualidade, Gilles Lipovetsky
8
 (2004) aponta que vivemos a 

era da Hipermodernidade, do vazio, na qual não encontramos resistências: o Estado recua, a 

família perde o modelo paternal tradicional, os valores morais não são mais levados em conta 

da mesma forma como o foram no passado, ocasionando o surgimento de uma sociedade pós-

moralista, descrita por ele como a época do Crepúsculo do Dever, dotada de uma ética 

adaptada a esses novos tempos democráticos. Ele desvela que vivemos a época da sociedade 

da decepção. Somos vítimas da imposição de uma sociedade de mercado, cuja profusão de 

produtos induz a um consumismo desenfreado. Não há limites para os comportamentos 

sociais que passam a ser radicais e extremistas, trazendo sérias consequências patológicas aos 

indivíduos, pois as antigas formas de regulação social estão desestruturadas.  

Segundo esse filósofo, a partir dos anos 80 e 90, os fenômenos da globalização 

neoliberal e da revolução da informática se conjugaram “comprimindo espaço-tempo” dos 

indivíduos. (Ibid., p.66). A brevidade, o imediato da informação, a pressificação e o efêmero 

são os novos ditames da civilização do século XXI, levando os sujeitos à insegurança, ao 

                                            
8
 Gilles Lipovetsky, nascido em Millau no dia 24 de setembro de 1944, é filósofo francês e professor de filosofia 

da Universidade de Grenoble, teórico da hipermodernidade.  
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terrorismo, às catástrofes e doenças. Vivemos a época de uma cultura hedonista que incita à 

satisfação imediata das necessidades e desejos dos sujeitos. Porém, vivemos sendo atingidos 

exatamente naqueles desejos imateriais que o consumismo não dá conta de satisfazer, pois há 

sempre algo que escapa, confirmando mais uma vez as palavras de Freud (ESPERIDIÃO; 

MRECH, 2009).  

Jorge Forbes et al. (2005), médico, psicanalista e discípulo de Lacan, analisam os 

diversos descompassos entre o homem e o mundo, em virtude do novo laço social da 

globalização em suas múltiplas expressões. Ele nos diz que passamos de um mundo 

verticalizado das identificações, no qual as relações sociais eram determinadas pelas posições 

hierárquicas dos sujeitos nos diversos núcleos sociais, para uma sociedade horizontalizada, 

cujo senso de igualdade e pluralidade de modelos que a globalização ocasionou, intervieram 

nas relações sociais por meio da multiplicidade de referências, que muitas vezes se 

contrapõem e se invalidam.  

No Brasil, essas transformações se difundiram no final dos anos de 1980. A chamada 

Terceira Revolução Industrial está alicerçada em um novo modelo de produção e trabalho, 

caracterizado pela racionalização sistêmica, integração e flexibilidade, exigindo dos 

profissionais habilidades e competências sustentadas na “multifuncionalidade” e na 

“polivalência”, no sentido de realizar e operar tarefas diversificadas. Nesse panorama, a 

Educação foi conclamada a adequar-se para formar cidadãos que atendam às necessidades de 

um mercado globalizado. Porém, há um enorme descompasso entre as mudanças das 

sociedades advindas pela globalização e a escola, que busca permanecer em modelos já 

consolidados: “o problema é que, no mundo de mudanças, as transformações que temos na 

educação são superficiais, e a escola retoma sempre velhos modelos” (AGUERRONDO, 2006 

apud VEIGA E SILVA, 2010, p. 28).  

Entendendo-se globalização como um fenômeno multifacetado com dimensões em 

várias esferas interligadas de forma complexa, iremos examinar alguns aspectos 

determinantes desse fenômeno na Educação Musical e, por sua vez, na formação de 

professores de música para as escolas.  

O mundo globalizado e as distâncias diminuídas pelo aparato tecnológico nos levam 

a ampliar as concepções de Educação Musical para além da sala de aula.   

Margarete Arroyo comenta que: 
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A superação de uma visão eurocêntrica do mundo e a compreensão da construção 

social da realidade levaram a outras elaborações decisivas na segunda parte do 

século XX, entre elas a visão pós-moderna e pós-estruturalista, quando houve 

rupturas com as idéias de progresso, de objetividade incontestável da ciência. [...]. 

As musicologias, as pedagogias e a educação musical não ficaram imunes a todo 

esse movimento (ARROYO, 2002, p. 20).  

 

Para o educador musical lidar com essas transformações e estar aberto em um 

movimento de busca, mediante a diversidade da linguagem musical de qualquer época, 

período histórico, gênero ou estilo, é preciso levar em conta os demais aspectos contextuais 

que perfazem essas músicas, que vão muito além da compreensão exclusivamente musical. 

Fala-se de uma nova estética da música que deverá integrar as obras musicais aos modos de 

pensar e de sentir de determinada cultura e de sua história e aos impactos das novas 

tecnologias.  

De acordo com o etnomusicólogo Bruno Nettl (1997), nos últimos anos tem havido 

um interesse em se estudar a questão da universalidade da música, buscando-se examinar 

aspectos que podem ser verdadeiros em todas as músicas. A compreensão de que a música 

pode ser entendida como um aspecto da cultura da qual toma parte e de que seu estudo pode 

contribuir para o entendimento das culturas do mundo em sua diversidade são algumas das 

importantes conclusões desses estudos.  

Segundo o autor, os etnomusicólogos também acreditam que devem compreender 

todas as músicas de uma determinada cultura: artística, folclórica, popular ou qualquer que 

seja a classificação vigente nessa cultura. Porém, salientam que a música não é uma 

linguagem universal, pois nem toda música é acessível de forma imediata a todos, uma vez 

que podemos aprender, escutar, compreender e executar músicas pertencentes ao nosso 

próprio contexto cultural. Isso não quer dizer que um americano não possa aprender a 

executar uma música brasileira, por exemplo, porém a estrutura musical não transmite 

necessariamente uma compreensão cultural. Assim, para Nettl (1997), o estudo e a prática 

musical de alguém de fora de determinada cultura não implica em compreender essa música 

da mesma forma que um nativo, que está situado dentro do contexto social e cultural no qual 

ela foi produzida.  

Nettl afirma que a palavra-chave para compreendermos as músicas do mundo é 

contextualização. “Em um mundo como o nosso [...] é necessário entender por que um 

madrigal de Gesualdo ou uma paixão de Bach, uma melodia da Índia ou uma canção da 

África, uma sinfonia de Mozart ou o gamelão balinês, podem ser profundamente necessários 

para a sobrevivência humana” (NETTL, 1997, p.42).  
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O panorama da diversidade da cultura musical se expande ainda mais, se pensarmos 

nas ferramentas disponibilizadas pela internet que mantém o sujeito conectado 

ininterruptamente, sendo hoje, praticamente uma ferramenta de bolso dos usuários ouvintes. 

Apesar do fácil acesso ao variado repertório musical, nesse espaço observamos acentuarem-se 

as questões de identidade de grupos e comunidades virtuais em torno de um gênero musical. 

Em virtude dos acelerados processos de comunicação, associados à globalização, as criações 

culturais circulam muito mais rapidamente e também são divulgadas pela mídia, gerando o 

que alguns autores denominam de circularidade cultural.  

Nessa perspectiva, os educadores musicais não podem ficar insensíveis às 

transformações da cultura que determinam modos de os indivíduos produzirem e apreciarem 

as diversas músicas do mundo. Tampouco podem ficar distantes da evolução tecnológica que 

tem afetado o mundo fonográfico, com a disponibilização de um repertório musical global na 

internet e outros meios digitais, inclusive possibilitando o compartilhamento de coleções 

inteiras de repertório musical e partituras por meio do mundo virtual. Como resultado, abre-se 

um leque de possibilidades de formação do educador musical que extrapola o âmbito 

acadêmico da universidade. Sendo assim, a vivência cultural, a pesquisa e a experimentação 

em campo aberto devem compor, junto ao currículo acadêmico, um modelo norteador desse 

processo de formação profissional, conforme veremos no decorrer deste trabalho.  

Portanto, a meu ver, a Educação Musical, hoje, deve ser um convite para se 

estabelecer um diálogo entre povos e culturas, fundamentada nessa nova estética 

contemporânea e direcionada para as muitas músicas do mundo. Para que isso ocorra 

efetivamente na escola, o processo de formação dos educadores musicais deverá se realizar 

em consonância a essas transformações, reforçando a ideia de uma formação atenta à cultura 

global e, ao mesmo tempo, sustentada em uma construção crítica do conhecimento musical.  

Maria José Dozza Subtil, ao estudar a apropriação e fruição da música midiática por 

crianças, concluiu que:  

 

[...] é necessário que se escolarize a música veiculada pela mídia através de um 

trabalho consciente, fundamentado, que enfoque o conhecimento musical em suas 

diferentes dimensões. Esta é a função da escola: estabelecer pontes, preencher 

lacunas, construir significados entre os objetos culturais midiáticos e o saber 

elaborado. Cabe repensar a prática musical escolar, sistematizando, historicizando e 

propondo diferentes audições dos objetos musicais, e dos próprios meios em si como 

construções humanas, em dadas condições históricas, sociais e econômicas, 

portanto, passíveis de serem mudadas, transformadas (SUBTIL, 2007, p. 81).  
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2.2. Impacto das atuais transformações nas relações de saber 

 

Os modos de aprender, conhecer e saber humanos sempre foram objetos de 

investigação da Filosofia, desde os antigos gregos e ao longo de toda sua história. Como 

exemplos, podemos citar a premissa fundamental de Sócrates “Conhece-te a ti mesmo”, os 

debates entre Platão e os sofistas, o cogito e o método cartesiano de Descartes que orientou 

toda a era da Ciência Moderna, a Fenomenologia do Espírito de Hegel, e, ainda, o tema 

central da obra epistemológica e histórica de Bachelard, A Formação do Espírito Científico. 

Porém, nesse contexto das mudanças sociais, econômicas e culturais, a relação do homem 

com o saber também se modificou. 

As pesquisas sobre a relação com o saber somente se consolidaram como campo 

investigativo em fins do século XX, a partir das proposições estudadas pela equipe Escol – 

Éducation, Socialisation et Collectivités Locales da Universidade de Paris-VIII -, fundada em 

1987 por Bernard Charlot, a qual é referência entre os coletivos de pesquisa dessa temática. 

Os trabalhos da equipe buscaram combinar abordagens provenientes das Ciências da 

Linguagem, da Psicanálise e da Sociologia para refletir e estudar essa questão, sob as 

condições das desigualdades sociais na escola, do fracasso e, também, do êxito excepcional de 

alunos provindos das classes populares. Assim, tomarei as principais idéias do sociólogo 

Bernard Charlot como referência sobre o impacto do mundo contemporâneo nas relações de 

saber. Charlot (2000) discute essa noção, partindo do princípio da ideia relacional de saber, 

atestando que essas relações são, mais amplamente, relações sociais. 

O autor considera que as relações de saber constituem o próprio saber e, ainda, são 

necessárias para validá-lo como tal. É um saber constituído coletivamente e que deverá ser 

apropriado pelo sujeito inserido ao meio social, no qual esse saber foi constituído e validado. 

O valor e o sentido do saber surgem das relações estabelecidas do sujeito consigo mesmo, 

com os outros e com o mundo. Isso determina algumas implicações pedagógicas: o professor 

necessita compreender qual é o tipo de relação com o mundo e com o saber que a criança 

precisa construir, com a ajuda da escola, que lhe proporcionará prazer para inscrever-se em 

certo tipo de relação com o mundo, consigo e com os outros.  

No pensamento de Charlot “qualquer tentativa para definir o saber faz surgir um 

sujeito que mantém com o mundo uma relação mais ampla do que a relação de saber” 

(CHARLOT, 2000, p.59). Por isso, o autor considera que as relações de saber são, mais 

amplamente, relações sociais. Também afirma que a distinção entre saberes teóricos e práticos 

é, na verdade, caracterizada não pela espécie ou tipologia de saberes, mas, sim, determinada 
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pelas formas específicas dessas relações com o mundo. Desse modo, não é o próprio saber 

que é prático, mas o uso que é feito dele em uma relação prática com o mundo. É por meio 

das relações sociais que o homem torna-se humanizado.  

Charlot acredita que a relação com o saber implica sempre em se exercer uma 

atividade e esta, por sua vez, está imbricada nas figuras do aprender. Ele nos diz que aprender 

é exercer uma atividade em situação: em um local, em um momento da história do sujeito e 

em condições de tempo diversas, com a ajuda de pessoas. Para ele, os sujeitos são 

confrontados com a necessidade de aprender ao encontrarem no mundo presentificadas as 

figuras do aprender que compreendem: a) objetos – saberes – nos quais um saber está 

incorporado; b) objetos cujo uso deve ser aprendido; c) atividades a serem dominadas; e, por 

último, d) os dispositivos relacionais. O processo de aprendizagem difere para cada figura do 

aprender, cuja dimensão vai além da cognitiva e didática. O autor sublinha que aprender é 

trabalhar a relação com o saber que é “relação com o mundo, em um sentido geral, mas é 

também relação com esses mundos particulares (meios, espaços etc..) nos quais a criança vive 

e aprende” (Ibid., p. 67).  

De acordo com o sociólogo, a relação epistêmica com o saber envolve a atividade de 

aprender, por meio de três processos epistêmicos: a) objetivação-denominação, referindo-se à 

apropriação de um saber-objeto que não se possui, mas cuja existência é depositada em 

objetos, locais e pessoas, mediada pela linguagem; b) imbricação do eu corporal na situação 

pelo domínio de uma atividade engajada no mundo; c) distanciação-regulação considerando-

se o sujeito como um sistema de condutas relacionais aprendidas em situação de interação 

com os outros e consigo. Assim, “toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito 

com seu mundo é relação com o mundo e com uma forma de apropriação do mundo: toda 

relação com o saber apresenta uma dimensão epistêmica” (Ibid., p. 72).  

Todavia, a relação com o saber também comporta uma relação de identidade, pois 

aprender só se torna significativo e tem sentido para o sujeito na medida em que faz referência 

à sua história singular, às suas expectativas, às suas informações, à sua concepção de vida, às 

formas de relações com os outros, à imagem que tem de si e dos outros. Charlot completa seu 

pensamento ao mencionar que:  

 

Por fim, a situação de aprendizado não é apenas marcada pelo local e pelas pessoas, 

mas também por um momento. Aprender, sob qualquer figura que seja, é sempre 

aprender em um momento de minha história, mas, também, em um momento de outras 

histórias: as da humanidade, da sociedade na qual eu vivo, do espaço no qual eu 

aprendo, das pessoas que estão encarregadas de ensinar-me (CHARLOT, 2000, p.67-

68). 
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2.3.     Saberes docentes e formação de professores 

 

Nos países da América do Norte, na década de 1980, surgiu o knowledge base
9
 como 

campo de pesquisa, com o intuito de reformular os cursos de formação inicial de professores 

da educação básica. Ao mesmo tempo, havia a necessidade de convalidar um corpus de 

saberes da profissão docente objetivando fazer ascender os profissionais da Educação a um 

status profissional, transpondo a concepção antiga da docência como vocação. 

Compartilhava-se a idéia de que a base de conhecimento permitiria estruturar a formação do 

professor, refletindo diretamente em suas práticas. Mais tarde, essas reformas acabaram por 

influenciar diversos países da Europa e da América Latina.  

Dentre os inúmeros estudos nesse campo de pesquisa, observamos diferentes 

abordagens com variações conceituais no estudo das tipologias, das características, dos modos 

de apropriação e da relação que professores estabelecem com os saberes docentes. Entre os 

mais importantes e sem a pretensão de explorar exaustivamente as diferentes perspectivas, 

destaco os de Gauthier e colaboradores (1998); Pimenta (1999) e Schulman (1986; 2004), 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991); Tardif (2002); Tardif e Lessard (2005), cujos trabalhos têm 

grande influência nas pesquisas brasileiras.  

 Para os autores canadenses Tardif, Lessard e Lahaye, o saber docente pode ser 

definido como: “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 

saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da 

experiência”. (1991, p. 218). Tardif (2002) classifica tipologicamente os saberes docentes em: 

a) os saberes da formação profissional, constituídos pelos saberes transmitidos nas 

instituições de formação docente;  

b) os saberes disciplinares que correspondem aos saberes dos diversos campos do 

conhecimento, como por exemplo, matemática, história, literatura, artes e que são também 

transmitidos nos cursos de formação;  

c) os saberes curriculares referindo-se aos programas de ensino com os respectivos objetivos, 

conteúdos e métodos, organizados e selecionados pela escola como conhecimentos escolares; 

                                            
9
 Segundo Shulman (2004), knowledge base (base de conhecimento) consiste no corpo de compreensões, 

conhecimentos, habilidades e disposições de que um professor necessita para atuar efetivamente em uma dada 

situação de ensino. 
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d) os saberes da experiência considerados aqueles reunidos pela vivência e experiência 

cotidiana do trabalho do professor, vivenciadas individual e coletivamente e incorporadas sob 

a forma de habitus 
10

 

A meu ver, um dos pontos fundamentais da discussão desses autores reside em 

considerar o professor não um mero reprodutor de conhecimentos adquiridos ou produzidos 

por outros e tampouco um agente determinado por mecanismos sociais. Para eles, o professor 

é um ator que interage, estrutura e orienta sua prática, a partir de conhecimentos e de um 

saber-fazer e saber-ser que tenham sentido para ele. Assim, em vez de agente de mediação e 

consumidor de saberes produzidos por outros, o professor passa a ser um co-produtor de 

saberes, um agente de mudanças.  

Outra referência que tem contribuído aos estudos dessa temática é Gauthier e seus 

colaboradores (1998), os quais apontam que um dos desafios da profissionalização docente é 

evitar o ofício sem saberes e os saberes sem ofício
11

, pois o exercício da atividade docente 

envolve a mobilização de saberes que devem responder às exigências das situações concretas 

de ensino. Para os autores, o saber docente é resultado de uma produção social, adquirida para 

e/ou no trabalho e mobilizado mediante a atividade de ensinar, levando-se em conta a 

complexidade dessa atividade que exige do professor tomada de decisões em diversas 

situações. 

Os saberes docentes, portanto, configuram um debate histórico, epistemológico e 

político sobre a profissionalização docente que implica a construção de um repertório de 

saberes específicos para o ensino, os quais deverão ser socializados profissionalmente, de tal 

forma que esse repertório “levará os educadores que partilham o mesmo conjunto de 

experiências e saberes a formarem uma comunidade de pensamento” (GAUTHIER et al., 

1998, p. 60). 

Do ponto de vista tipológico, os saberes são classificados por estes autores em: 

disciplinares, referentes aos conteúdos a serem ensinados; curriculares, relativos aos 

programas de ensino; saberes das Ciências da Educação, relacionados aos conhecimentos 

produzidos no meio acadêmico; saberes da tradição pedagógica, relativos ao saber dar aulas; 

                                            
10

 A teoria do habitus foi elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu na década de 1980. Significa “um 

sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 

momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas”. Para aprofundamento do assunto, 

ver SETTON, 2002, p.60-70. 
11

 Ofício sem saberes é o exercício da docência mediada pela experiência pessoal, pelo bom senso ou pela 

intuição, tomando como exclusivos os saberes oriundos da cultura, dos conteúdos e da experiência. Saberes sem 

ofício comporta os saberes produzidos pelas Ciências da Educação que não levam em conta a realidade do 

ensino.  
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saberes da experiência, referentes a uma jurisprudência particular e à ação pedagógica, 

advindas do saber experiencial que foi testado e tornado público. Afirmam, ainda, que o saber 

docente é um tipo particular de saber que possui as seguintes características: 

 

1) ser adquirido parcialmente em uma formação específica; 2) ter sua aquisição 

relacionada também à socialização profissional e à experiência prática; 3) ser 

mobilizado em uma instituição específica, a escola, e estar a ela ligado; 4) ser 

utilizado no âmbito do trabalho (ensino); 5) baseia-se na tradição (ZIBETTI; 

SOUZA, 2007, p. 251).    

 

 

Outra contribuição importante ao estudo sobre os saberes que configuram a docência 

e aliados à questão da identidade do professor foi elaborada por Pimenta (2002). Em seu 

trabalho, a autora defende a idéia de que a prática social deve ser o ponto de partida e chegada 

da formação, possibilitando uma ressignificação dos saberes.  Distingue três tipos de saberes 

docentes: 1) os saberes da experiência produzidos no cotidiano da docência e mediados pelos 

colegas de trabalho ou por outros educadores; 2) os saberes dos conhecimentos como 

resultados das informações adquiridas e processadas por meio da análise e da 

contextualização; 3) os saberes pedagógicos que são produtos dos confrontos e da 

reelaboração entre os saberes sobre a educação, a pedagogia e suas práticas. Apesar de a 

autora valorizar a experiência e a prática pedagógica na constituição dos saberes docentes, 

alerta-nos para a necessidade de uma formação crítica e reflexiva dos professores 

intermediada pelas contribuições teóricas. 

Lee Schulman tem contribuído significativamente para o fortalecimento desse campo 

de pesquisa, dedicando-se a investigar a mobilização dos saberes e de ações pelo professor, 

visto como sujeito dessas ações, com uma história de vida pessoal e profissional, concepções 

sobre o mundo, sobre seus alunos e sobre os conhecimentos que ensina. O autor distingue três 

categorias de conhecimentos: 1) o conhecimento do conteúdo a ser ensinado, obtido pelo 

referencial teórico da área e pelos conhecimentos filosóficos e formas de organização, 

produção e sistematização; 2) o conhecimento pedagógico referente aos modos de transmissão 

aos alunos, à didática do professor e às estratégias de ensino derivados da pesquisa e da 

prática docente; 3) conhecimentos curriculares, referindo-se aos programas, metodologias e 

técnicas de ensino (SCHULMAN, 1986; 2004).  

Outras pesquisas foram realizadas, tomando-se a via dos estudos sobre o cotidiano da 

escola (HELLER, 1998) e da profissão docente, objetivando investigar os modos de 
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apropriação e de mobilização dos saberes pelos professores. Podemos destacar as de Mercado 

(2002), Rockwell (1990) e Zibetti e Souza, M. (2007). Estas últimas defendem que: 

 

[...] no trabalho cotidiano dos professores ocorre um processo coletivo de 

apropriação de saberes que é atravessado por várias dimensões: a história social, a 

história pessoal de cada professor, o diálogo entre os docentes e destes com seus 

alunos e com os demais sujeitos do contexto em que atuam. (ZIBETTI; SOUZA, M. 

2007, p.255).  

 

 

Essas autoras apontaram a importância da historicidade e da dialogicidade no 

processo de construção coletiva dos saberes docentes, pois cada professor, durante sua 

trajetória pessoal e profissional, seleciona e utiliza elementos diversos com os quais vai 

constituindo seus saberes, atualizando-os de acordo com as exigências dos contextos nos 

quais atua. Afirmam, ainda, que no discurso dos professores são percebidos muitos tipos de 

“vozes” – distantes, próximas ou anônimas -, representadas por pessoas diferentes, materiais 

de trabalho ou experiências acumuladas. Essas “vozes” também são consideradas tipos de 

saberes que podem ser apropriados pelos docentes, conforme manifestado em suas falas, por 

meio de uma relação ativa quando reproduzem, descartam, reformulam ou criam novos 

saberes determinando suas práticas.  

Em todos os estudos anteriormente mencionados, é possível identificar similaridades e 

pontos de intersecção nas relações entre saberes docentes e formação inicial de professores. 

Constata-se que as diferentes abordagens estão orientadas para a superação do modelo de 

formação baseado na racionalidade técnica, que considera a primazia e a universalidade dos 

saberes científicos sobre os saberes práticos, desconsiderando a subjetividade dos sujeitos e os 

contextos nos quais estão inseridos. Essa matriz racionalista gerou o conhecimento humano 

ocidental fragmentado, rotulado em áreas e subáreas, alastrando-se em especializações e 

fundamentando-se em um modelo reducionista. Tal concepção forneceu as bases teóricas do 

conhecimento científico denominado positivismo que adotou o método empirista na 

abordagem dos objetos. Esse paradigma científico determinou a separação entre 

conhecimento científico e conhecimento proveniente do senso comum, como também a 

separação entre a natureza e a pessoa humana. (ESPERIDIÃO, 2003).  

Em oposição a esse modelo, a racionalidade prática defendida por Donald Schön 

(1992) e outros que o seguiram, propõe considerar não só os saberes teóricos, mas aqueles 

adquiridos pela experiência, por meio do exercício reflexivo sobre a prática, levando-se em 

conta as subjetividades de professores e alunos e os contextos da ação pedagógica. As 

produções mencionadas neste breve relato são todas convergentes em relação a algumas 
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questões: o entendimento de que é possível a produção de um conhecimento prático, a 

valorização da experiência profissional e a mobilização de uma pluralidade de saberes no 

exercício da atividade docente e, ainda, a reflexão de cunho crítico, constituindo os 

constructos de saberes da profissão do professor. 

 

2.4.     Os saberes pedagógico-musicais docentes  

  

Em nosso país, a tradição do ensino musical denuncia a prevalência de uma formação 

técnico-instrumental, determinada pelo paradigma da racionalidade técnica, produzindo 

consequências nos modos de transmissão e apropriação dos saberes pedagógico-musicais. 

Conforme pesquisa realizada durante meu mestrado, observei que a maioria dos 

conservatórios e escolas de música ainda mantêm uma tradição de educação musical técnico-

instrumental, valorizando-se a prática do instrumento, ou seja, as habilidades técnicas, o 

virtuosismo e a performance instrumental do aluno. Os conhecimentos são compartimentados 

em disciplinas organizadas de modo linear, sequencial, estanque, fragmentado, privilegiando-

se o repertório musical europeu dos séculos XVIII e XIX e dissociados da contemporaneidade 

musical (FREIRE, 1992; ESPERIDIÃO, 2003).  

Outros pesquisadores (BEINEKE, 2000; BELLOCHIO, 2003; CERESER, 2003; 

GALIZIA, 2007; DEL BEN, 2001; HENTSCHKE, 2003; HENTSCHKE et al. 2006; 

SANTOS, R., 2001) também apontam que a formação da grande maioria dos profissionais 

que atuam como professores de música nas escolas foi realizada nos moldes do ensino 

conservatorial, eurocêntrico e técnico-racional, ocasionando profundas consequências na 

ação pedagógica desses docentes de música.  

Todavia, Hentschke et al. revelam que: 

 

... na educação musical, a temática dos saberes docentes tem sido abordada direta ou 

indiretamente em diferentes pesquisas. No primeiro caso, de forma direta, o tema 

tem sido estudado em trabalhos que adotam o referencial teórico dos saberes 

docentes para discutir a natureza e características do conjunto de conhecimentos, 

competências e habilidades que são mobilizados pelo professor de música em seu 

trabalho docente. De forma indireta, a temática aparece em pesquisas sob outros 

enfoques teóricos, como: o pensamento do professor; o professor como prático-

reflexivo; as competências docentes; o conhecimento prático dos professores; a 

identidade profissional dos professores de música; e outras investigações 

relacionadas com a formação inicial e continuada de professores de música. Esses 

estudos retratam a diversidade de pesquisas na área e apresentam tendências teóricas 

que visam conhecer e qualificar a formação e atuação do professor de música 

(HENTSCHKE et.al., 2006, p. 54).  
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Para as autoras, a temática dos saberes pedagógico-musicais docentes está articulada à 

profissionalização do educador musical, considerando-se as várias dimensões e aspectos do 

seu trabalho docente: a diversidade de contextos, a especificidade e natureza da pedagogia 

musical; as interações e relações sociais entre os atores do processo de ensino e 

aprendizagem; a socialização dos saberes e conhecimentos entre os pares e as implicações 

epistemológicas, políticas e sociais para a educação musical como campo de conhecimento.  

Concordo plenamente com Hentschke ao revisitar o histórico da formação de 

professores de música para as escolas, como veremos mais adiante. Conforme afirmei no 

capítulo anterior, ainda estamos em processo de construção do campo científico da Educação 

Musical e, também, da profissão e da identidade profissional do educador musical. Tanto um 

quanto o outro estão imbricados, entrelaçados e em processo de construção individual e 

coletiva pelos sujeitos, pelas instituições e pelas entidades implicadas neste campo.  

Sintetizando os resultados mais significativos apontados pelos diversos pesquisadores 

brasileiros sobre os saberes pedagógico-musicais docentes, pode-se considerar que:  

a) Os saberes pedagógico-musicais mais valorizados são aqueles adquiridos a partir da 

experiência artística, da vivência musical e da ação pedagógica do músico-professor;  

b) Existe a necessidade de sistematização dos saberes que constituem o conhecimento 

pedagógico-musical e o cotidiano profissional dos educadores musicais;  

c) É nítida a falta de articulação entre os saberes veiculados nas instituições de Ensino 

Superior de Música e os saberes do cotidiano dos educadores musicais;  

d) A formação dos docentes deve privilegiar a reflexão sobre a ação pedagógica;  

e) A formação pedagógica deve estar articulada a práticas docentes contextualizadas;  

f) É necessário haver mais integração entre teoria e prática na formação do educador musical;  

g) O desenvolvimento do conhecimento pedagógico, por meio da realização de projetos de 

pesquisa, deve estar relacionado, especificamente, com a prática docente dos licenciandos;  

h) Há grande valorização do fator temporalidade e do significado da experiência no 

desenvolvimento da carreira profissional do docente de música.   

Acredito, portanto, que são múltipos os saberes pedagógico-musicais docentes, em 

consequência da própria singularidade da atividade pedagógico-musical, dos seus diversos 

contextos e espaços de realização e das transformações ininterruptas que a globalização tem 

produzido na cultura. Corroborando Hentschke et al. (2006, p. 56) podemos destacar que “a 

identificação de um repertório de saberes profissionais poderia oferecer contribuições teórico-

pedagógicas tanto para os processos de reestruturação curricular dos cursos de graduação em 

música nas universidades brasileiras quanto para as discussões sobre profissão e contexto 
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laboral”. Por outro lado, também forneceriam subsídios para o exercício profissional do 

educador musical em seus diversos contextos e espaços de atuação e, ainda, para a 

configuração curricular dos cursos de formação inicial.  

As autoras ressaltam que “o estudo das fontes sociais de aquisição dos saberes implica 

em contribuição significativa para analisar os processos sócio-interativos envolvidos na 

aquisição e mobilização dos conhecimentos para o exercício profissional”. (Ibid.). Nesse 

processo estaria incluída a diversidade de fontes, tais como: as aulas particulares, os 

conservatórios, as escolas alternativas de música, o terceiro setor, as universidades, o 

ambiente familiar e social, os pares profissionais etc.  

No que diz respeito à articulação entre a formação e a atuação profissional do 

educador musical, o estudo dos saberes pedagógico-musicais docentes poderá nortear o 

processo de formação, englobando os conhecimentos vinculados não só aos saberes ditos 

disciplinares, aos curriculares e aos das Ciências da Educação, mas também aos saberes 

vivenciados pela experiência. Obviamente, não se pode pretender esgotar as sugestões de 

formação do educador musical incluindo-se todas as habilidades, competências e 

conhecimentos necessários em um currículo acadêmico de formação inicial. Como nos diz 

Oliveira: 

 

Deve-se prever, porém, uma formação que aprofunde alguns deles e, ao mesmo 

tempo, permita a construção de novas competências a partir daquelas que o educador 

já possui, ao longo de uma proposta de educação continuada com vistas a uma 

mentalidade que possa inserir a colaboração com outras áreas de conhecimento 

(OLIVEIRA, 2001, p. 38). 

 

Essas informações denotam que a relação de saber no campo da Educação Musical 

compreende aspectos muito mais profundos e complexos que os musicais, pois envolve o ser, 

a família, a cultura, as tradições, as concepções, os pensamentos, as vivências, as 

experiências, entre outros. Outra contribuição importante dessas pesquisas refere-se ao 

desenho curricular dos cursos de formação de professores em Educação Musical, à seleção de 

disciplinas e conteúdos desses cursos e ao modo de apropriação dos saberes pedagógico- 

musicais dos licenciandos, considerando-se as diversidades de contextos de educação musical 

em nosso país. No âmbito escolar, torna-se de grande proveito a realização de estudos de 

relação de saberes musicais entre crianças, jovens e adolescentes, verificando-se os modos de 

apropriação e de relações com a música, a fim de fornecer subsídios para a prática 

pedagógico-musical e ação docente.     
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Nessa direção, devo assegurar que os estudos sobre as relações de saberes pedagógico-

musicais docentes podem contribuir em grande parte para a consolidação da Educação 

Musical como campo de estudo e, ainda, para a valorização da profissionalidade na docência 

em música. Isto porque toda profissão necessita de um determinado repertório de 

conhecimentos e saberes que a configuram e sustentam sua prática profissional. O 

aprofundamento dessas pesquisas indica que, na ação de ensinar, os professores não só 

mobilizam saberes e conhecimentos, mas também constroem novos saberes que emergem da 

experiência. No processo de formação inicial, que ocorre nos cursos de licenciatura em geral 

e, em particular, nas licenciaturas em Música, estes fatores não podem ser desconsiderados.  

Todavia, devo lembrar que o saber nunca é total e nem completo, tampouco é 

universal, estático e estável. Ele é solúvel na temporalidade e instável na contextualidade 

social e histórica. Ele é singular ao sujeito, incompleto, mutável e sempre nos escapa, 

conforme nos revela o psicanalista Lacan. Assim, a formação de professores de Educação 

Musical, sempre será uma formação inconclusa, inacabada, interminável.  

 

2.5. Identidade, formação e profissionalidade do educador musical  

  

Identidade profissional, saberes docentes e práticas formativas são componentes 

interdependentes de um processo que abarca desde a escolha da profissão, os cursos de 

formação inicial até a profissionalização do educador. Junte-se a isso as construções sociais e 

culturais a respeito da profissão: expectativas, características e valorização profissional. O 

professor José Carlos Libâneo, no prefácio da obra de Guimarães, comenta que a identidade 

profissional, em boa parte, é construída não só por meio da história e da cultura dos futuros 

professores, mas também baseada em práticas consolidadas, rotinas, valorações, modos de 

atuar, estabelecidos na própria instituição escolar e no currículo oculto dos cursos de 

formação (GUIMARÃES, 2004, p. 11).  

Os estudos sobre essa temática, nas duas últimas décadas, ganharam posição relevante 

no meio acadêmico, com um número significativo de pesquisadores nacionais e de outros 

países (D. SCHÖN, 1992, 2000 PERRENOUD, 1992, 1996 NÓVOA, 1992, 1995 

SACRISTÁN 1999, 2002 LIBÂNEO 1998, 1999 PIMENTA 1999 entre outros) 

empenhados em estudar a questão, somada às reformas educacionais que mobilizam ações 

objetivando melhorias na profissão de professor.  

De acordo com Sacristán (1995, p. 65) profissionalidade docente significa “a 

afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, 
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conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser 

professor”. Segundo Guimarães, um significativo segmento de profissionais que atuam na 

formação de professores compreende que:  

 

[...] o ser professor hoje deve ser buscado na prática profissional desenvolvida nas 

escolas, estabelecendo-se relações entre os conhecimentos e desafios aí surgidos e a 

formação [...] Esses desafios da prática profissional envolvem também as 

dificuldades construídas historicamente para a melhoria do estatuto profissional do 

professor (GUIMARÃES, 2004, p. 30). 

 

 A ação profissional do professor pode ser caracterizada como uma atividade de 

mediação não só entre o aluno e a cultura, mas também entre a escola, pais e alunos, Estado e 

comunidade, conforme se constata nos movimentos históricos e políticos de construção da 

profissão e, no nosso caso, na ênfase que o governo brasileiro tem atribuído às políticas de 

reestruturação e melhorias na formação do professor. A literatura internacional aponta uma 

forte tendência a se considerar a pesquisa como princípio formativo, traduzindo-se pela 

expressão professor reflexivo sobre, na e da prática e pela mudança de paradigma de 

formação docente, em direção a uma racionalidade prática. Além disso, defendem a escola e 

o currículo como lócus privilegiado de formação de professor.   

 Uma das questões discutidas nos últimos anos entre pesquisadores sobre essa temática 

diz respeito à semelhança entre os requisitos que a cultura exige do profissional docente e o 

ideário empresarial, cujas competências de autonomia, descentralização, eficiência, solução 

criativa de problemas, habilidades técnicas, entre outros requisitos, configuram o ideário da 

profissão.  De acordo com Marisa Eboli (2004), a noção de competência, sob a perspectiva da 

educação corporativa, é resultante de três fatores básicos: conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Na figura 2, apresento as principais idéias sobre as relações entre esses fatores e o 

conceito de competência: 

 

 

   

 

 

 

Figura 3 – Conceito de competência na educação corporativa 

 
COMPETÊNCIA 

Conhecimento 
Apreensão e compreensão 
de conceitos, significados e 
técnicas 

Habilidade 
Aptidão e 

capacidade de 
realizar tarefas 

Atitude 
Postura e modo de agir diante 
de fatos, objetos ou pessoas 
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No entanto, a constituição da profissionalização precisa centrar-se em aspectos 

singulares e específicos do trabalho docente e não apenas na comparação com outras 

profissões. Nessa direção, a formação inicial nos cursos de Licenciatura é de suma 

importância para o processo de profissionalização dos licenciandos, pois podem desencadear 

e articular todos os aspectos envolvidos neste processo.  

Avançando nestas questões, Oliveira (2001) defende que os saberes pedagógico-

musicais não podem se restringir apenas às questões metodológicas e didáticas do ensino 

musical, ou ainda, às dimensões do saber-fazer. A autora, baseando-se na abordagem de 

Philippe Perrenoud (1999) sobre o inventário de competências profissionais referentes ao 

ofício de professor, aponta que formar professores de música não significa apenas 

ensinar/aprender conteúdos específicos, mas também construir competências para mobilizar 

conhecimentos pedagógico-musicais e transformá-los em ação eficaz nas diversas situações 

profissionais e pessoais.  

Assim, de acordo com esta perspectiva, Oliveira considera que: 

 

 

A música, por ser uma arte que trabalha os vários domínios (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) de formas idiossincráticas, socializantes e culturais, apresenta-se hoje 

como um sinal de futuro, com perspectivas de modernidade e de desenvolvimento 

do cidadão. Por estar relacionada com a ecologia (aspecto das diferentes sonoridades 

dos ambientes), com as diferentes ocupações humanas e com as necessidades 

psicossociais das pessoas, a música tem se apresentado como uma verdadeira 

esperança no contexto atual de renovação curricular. A escola precisa ter vida. E a 

arte, a música, pode oferecer esta perspectiva (OLIVEIRA, 2001, p. 23-24).  

 

 

Continuando, Oliveira afirma que “quando se pensa em competências, estas podem ser 

construídas a partir de qualquer conteúdo”, formando pessoas com uma visão mais global da 

realidade, vinculando “a aprendizagem a situações e problemas reais, a partir da diversidade e 

da pluralidade, para a educação continuada, garantindo sentido ao novo e promovendo a 

aprendizagem” (Ibid. p. 25). Para ela, a área de música, por ser artística, em sua própria 

natureza já contém de forma implícita um misto de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores que deverão ser mobilizados pelos alunos, seja na execução instrumental, na 

produção, na apreciação ou na composição.  

Oliveira propõe uma reflexão pessoal sobre as competências em Educação Musical, 

sem a pretensão de esgotar o assunto, aglutinando-as em três blocos: competências para 

ensinar, competências em política acadêmica da área e competências em política cultural. 

Destaco, especialmente, as duas últimas pela relevância para o status dos profissionais e para 
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a consolidação da Música no sistema escolar e na sociedade. O quadro 1 apresenta a síntese 

das competências necessárias ao educador musical, fundamentadas  no pensamento de 

Oliveira (2001, p. 32 -36): 

 

TABELA 1 - Competências do professor de Educação Musical 

Ensino Política Acadêmica da Área Política Cultural 

Ser capaz de tomar decisões 

pedagógico-musicais embasadas 

teoricamente e articuladas à 

realidade da sala de aula. 

Participar e interagir com os 

diversos órgãos colegiados que 

lidam com a política da área 

Saber articular os conhecimentos 

pedagógico-musicais às situações 

reais de apresentações musicais 

dos alunos propostas pela escola. 

Saber elaborar um planejamento 

do ensino de música de forma 

flexível, contemplando os eixos 

da apreciação, execução, criação 

e produção musical. 

Analisar, aplicar ou desenvolver 

pesquisas sobre problemas do 

ensino de música e da formação 

docente. 

Saber elaborar, coordenar e 

produzir programas musicais para 

apresentações dos alunos, 

contemplando a diversidade da 

cultura musical, valorizando, em 

especial, a música brasileira. 

Descrever e analisar 

criticamente em forma de 

registro escrito, as estruturas de 

ensino de música realizadas em 

aulas. 

Saber recorrer a entidades de 

fomento e financiamento para a 

criação e manutenção de projetos 

do ensino da música 

Ser capaz de organizar, animar e 

informar platéias sobre as 

produções musicais selecionadas 

nas apresentações dos alunos. 

Trabalhar sob uma perspectiva 

educacional afetiva, cognitiva, 

psico-motora e cultural 

Ser capaz de lidar com projetos de 

reforma, atualização e criação de 

cursos de Música em todos os 

níveis de ensino 

Coordenar e/ou fazer sonorizações 

dos eventos internos, adequando 

ensaios e apresentações aos 

espaços disponíveis, e ainda criar 

coreografias e confeccionar 

adereços para as apresentações 

musicais 

Contextualizar a diversidade 

cultural e estilística de 

repertórios musicais, 

relacionando-os às necessidades 

dos alunos em sala de aula. 

Saber captar as necessidades das 

comunidades e de seu entorno. 

Organizar visitas a concertos e 

realizar apresentações musicais 

externas, providenciando o 

transporte de instrumentos 

musicais e partituras de forma 

adequada. 

Ser capaz de construir situações 

de ensino e aprendizagem que 

promovam experiências estéticas 

e culturais articuladas à questão 

da ecologia sonora e planetária.  

Informar-se sobre as diversas 

possibilidades de financiamento e 

gestão de recursos para as 

finalidades educativas, sócio-

culturais, recreativas, terapêuticas 

e assistenciais pertinentes ao 

ensino de música. 

Saber adquirir, organizar e manter 

acervos de instrumentos musicais e 

de partituras, bem como 

administrar o empréstimo desses 

materiais.  

 

 

Considero ainda, que os aspectos apontados por Oliveira, em relação à política 

cultural, são fundamentais no exercício profissional do educador musical no âmbito escolar. 

Em minha experiência como diretora de Conservatório, tive a oportunidade de vivenciar 

situações que exigiram a mobilização de conhecimentos, saberes e competências oriundas da 
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prática tomando decisões e realizando ações como agente e produtor cultural adquiridas no 

lócus do meu exercício profissional.  

 Nos dias atuais, o ensino se processa em um cenário de incertezas, dúvidas e 

questionamentos. A convivência com esse cenário deve-se dar desde o momento em que o 

aluno ingressa no curso, buscando-se compreender os vários aspectos implicados em sua 

configuração e tomando-os como temáticas a serem estudadas, analisadas e ressignificadas. 

Em relação à identidade profissional do educador musical, Guimarães (2004) observou 

que, de modo geral, no interior dos próprios cursos de formação desenrola-se uma imagem 

sócio-cultural negativa da profissão de professor. Ora, “não é fácil ao professor identificar-se 

com uma profissão cuja imagem social não oferece referências positivas, comuns e 

mobilizadoras” (p. 60). A identidade profissional é construída desde o momento da escolha da 

profissão, durante a formação inicial nos cursos de formação e em serviço. Guimarães 

defende a idéia de que os saberes profissionais trabalhados nos cursos de formação inicial 

estão impregnados de um determinado entendimento de identidade profissional. Devido a 

isso, é preciso capturar a importância que os cursos atribuem ao processo de identificação do 

licenciando com a profissão docente e conhecer a influência das demandas sociais de trabalho 

para a identidade e a identificação profissional dos alunos, levando-as para a pauta de 

discussões e debates entre os próprios alunos. Desse modo, o papel dos cursos de formação 

inicial é expor essa realidade e não escondê-la, discutindo e refletindo a respeito na forma de 

estratégias formativas.  

Especificamente, tratando-se do educador musical, os estudos sobre a identidade e 

profissionalização desse professor ainda são muito recentes, devido ao histórico da 

profissionalização, às políticas públicas sobre o ensino da música nas escolas e a pouca 

presença desse profissional nas escolas de educação básica do país. Além disso, refletem-se, 

no meio educacional, indefinições quanto à identidade do educador musical. Quem é este 

professor? Como deve ser sua formação?  

Conforme veremos nos capítulos seguintes, estamos vivendo um momento histórico 

de revalorização da música no meio escolar, de luta histórica por fazer presente seu ensino. 

Portanto, ainda temos um árduo e longo caminho a percorrer, em direção à construção da 

Educação Musical como área de conhecimento e como campo científico. Consequentemente, 

temos de nos empenhar em delinear com maior clareza a própria profissão do educador 

musical.  

Contudo, penso que não basta à formação profissional do professor construir saberes e 

conhecimentos relativos à atuação em sala de aula. A docência envolve muito mais do que 
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ensinar e aprender, pois compreende conhecer deveres e direitos profissionais, lutar pelo 

reconhecimento e valorização do magistério pela sociedade, resgatar as representações e a 

imagem positiva de ser professor de música, humanizar o ato educativo e ser agente 

participante da formação humana.  

Nesse processo, é necessário que os cursos de Licenciatura em Educação Musical 

venham contribuir para que haja a construção da identificação dos alunos com a profissão de 

educador musical, bem como aperfeiçoar suas práticas e promover uma cultura da formação 

docente. Para isso, os currículos e disciplinas desses cursos devem estar mais articulados às 

questões da prática profissional, das ações e atuações do professor no âmbito escolar e demais 

espaços educativos, ou seja, deve haver mais interfaces com a experiência e vivência dos 

alunos em suas práticas, discutindo-se alternativas de atuação e acompanhando os 

desdobramentos dos problemas e decisões adotadas por eles no aprendizado da profissão.  

Segundo Nóvoa (1992), a formação e profissionalização docentes são aspectos 

indissociáveis e estão imbricados na escolha da profissão, no modo de ingresso no campo de 

atuação, no grau de satisfação com a carreira, nas perspectivas de crescimento e 

desenvolvimento profissional ao longo da vida, na melhoria das condições de trabalho e na 

elevação do status social e econômico dos professores, constituindo-se esses aspectos como 

alguns dos elementos fundamentais do processo de profissionalização.  

 


