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CENAS MUSICAIS 6 

POR TRÁS DA CENA: ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

6.1. Sobre a pesquisa-ação  

6.1.1. Modalidades da pesquisa-ação 

 

Em uma revisão histórica e, sob uma perspectiva epistemológica, Barbier (2007) 

relata que a literatura atribui ao psicólogo alemão e naturalizado americano Kurt Lewin os 

primórdios da pesquisa-ação surgidos na ocasião da Segunda Guerra Mundial, cujas propostas 

estavam fundadas em uma teoria de campo e de contextos. No plano social, Barbier aponta os 

desdobramentos da pesquisa-ação (action-research), estabelecendo as seguintes categorias: 

diagnóstica, participativa, empírica e experimental.  

A pesquisa-ação diagnóstica tem por finalidade identificar os fatores de riscos e 

causadores de uma determinada situação, estabelecendo possíveis intervenções que poderão 

sanar o problema. A do tipo participativa envolve, desde o início, todos os membros da 

comunidade participativa na busca de possíveis soluções para um determinado problema 

coletivo. Por ocasião do meu mestrado, utilizei esta abordagem para a pesquisa que envolveu 

a construção de um novo currículo para o Curso de Educação Profissional Técnica em Música 

do Conservatório Villa Lobos da FITO.  

A empírica consiste em acumular dados experimentais durante o cotidiano de grupos 

semelhantes em certo período de tempo, objetivando utilizá-los em uma teorização de 

princípios mais gerais. A última categoria, a pesquisa-ação experimental exige o controle 

eficaz das diferentes técnicas utilizadas em situações sociais semelhantes.  

No pós-guerra, a pesquisa-ação é disseminada em diversos países, porém, na década 

de 1970, acentua-se no Canadá, Inglaterra e na França, sob uma tendência mais radical. Esta 

supõe uma ―conversão epistemológica, isto é, uma mudança de atitude do pesquisador em 

Ciências Humanas‖, estabelecendo uma nova relação de si próprio com o mundo.  

Em decorrência, o psicossociólogo André Lévy, citado por Barbier, (2007, p. 44-45) 

aponta as possíveis mudanças paradigmáticas dessa abordagem que são: a posição dos 

sujeitos (pesquisadores e atores) na implicação; uma relação com o saber muito mais 

articulada à metodologia do que ao resultado e, por último, uma concepção dos processos de 

mudança como elo entre o processo de elaboração teórica e a construção de novas práticas 

coletivas.  
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No quadro abaixo, procurei evidenciar as principais diferenças entre as pesquisas 

clássicas, sob o paradigma positivista, e a pesquisa-ação.  

 

TABELA 4 – Comparação entre a pesquisa clássica e a pesquisa-ação 

Pesquisa clássica Pesquisa-ação  

Métodos fundados na neutralidade científica e 

planejamento vertical 

O pesquisador participa engajado como um militante 

da pesquisa e elabora um planejamento em espiral. 

Direcionada para o tempo presente e formulação do 

problema a priori 

Observa-se a realidade atual, com formulação do 

problema a partir da constatação, interpretando-o à luz 

do passado e antecipando o futuro. 

Os sujeitos participantes são o objeto da pesquisa Os sujeitos participantes são colaboradores do 

pesquisador 

Estudos de caso só possuem validade para 

generalizações quando representam uma população 

Estudos de caso podem servir de base para teorizações 

mais gerais 

Linguagem denotativa e descritiva Linguagem conotativa e metafórica 

Prediz acontecimentos a partir de julgamentos 

hierárquicos 

Desenvolve julgamentos múltiplos, a fim de preparar a 

ação. 

É confirmada, apoiada em uma consistência lógica de 

controle 

É confirmada pelos efeitos das ações em relação à 

mudança 

Generalização com valor universal Resultados ligados estritamente à situação e ao 

contexto, empregando-se as categorias dos 

participantes. 

Produção de conhecimento independente do grupo 

social 

Produção de conhecimento de acordo com o interesse 

dos sujeitos envolvidos 

Instrumentos de pesquisa com variáveis controláveis Instrumentos de pesquisa semelhantes à pesquisa 

clássica, porém mais interativos e implicativos 

(diários, registros audiovisuais, discussões em grupo) 

Os dados coletados são objetos da única interpretação 

e análise do pesquisador 

Os dados coletados são fontes para o grupo redefinir o 

problema e buscar soluções 

 

Barbier acrescenta outro tipo de pesquisa-ação, aquela com enfoque existencial. O 

foco desse modelo está centrado na mudança de atitude do sujeito (indivíduo ou grupo) em 

relação à realidade dada. Esta mudança não é programável, ocorrendo, muitas vezes, de forma 

súbita e assim definida por André Lévy:  

 
 
[mudança significa] a emergência e o levar em consideração de elementos de 

significação verdadeiramente novos por um indivíduo ou por um grupo. Alguma 

coisa, algum sentido radicalmente novo, que não somente emerge da experiência do 

sujeito, mas também são igualmente por ele considerados, transformando suas 

perspectivas, seus modos de ser e de pensar, suas relações, sua estrutura 

(LÉVY,1985 apud BARBIER, 2007, p. 48).  

 
 

Barbier (2007) considera a pesquisa-ação com enfoque existencial, um modelo aberto 

de pesquisa ―que se organiza em torno de dois eixos: implicação e o distanciamento, o mundo 

e os outros‖ (Ibid., p. 74).  Isto nos leva a observar que o planejamento pode ser totalmente 
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modificado em função das situações surgidas durante o percurso dos procedimentos da 

pesquisa-ação. 

A seguir, extraio da representação gráfica da pesquisa-ação existencial idealizada 

pelo autor (Ibid., p.78), um extrato conforme segue:   

 

 

 

 

                  Figura 11 – Modelo da pesquisa-ação com enfoque existencial 

 

Para ele, o universo ecológico do sujeito situa-se na intersecção entre dois eixos, 

envolvendo as dimensões de sua autoformação no plano intelectual, referindo-se a instruir-se 

e informar-se; no plano afetivo–existencial, relativo a formar-se; e no plano transpessoal, 

significando o despertar do sujeito para um novo modo de agir/pensar.  

Nesse aspecto, é possível aproximar a visão de Barbier às concepções do pensamento 

lacaniano que foram discutidas anteriormente, referentes ao outro/Outro: o mundo, abarcando 

as dimensões do social, cultural, histórico, educacional e político, seria o grande Outro 

lacaniano; os outros, ou seja, as pessoas, os processos de formação e de construções 

identitárias, equivalem ao pequeno outro de Lacan. A implicação e o distanciamento são 

algumas das posições do sujeito frente ao saber que sempre possui algo que lhe escapa. Por 

isso, não é possível alcançar um saber totalizante, universal, como dita o discurso das ciências 

modernas. 
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Os outros 

    O sujeito 

 Autoformação 
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O mundo 



175 
 

6.1.2. A nova pesquisa-ação  

 

A nova pesquisa-ação insere-se em um modelo de pesquisa aplicada, ou seja, uma 

pesquisa que está sendo desenvolvida in loco, com etapas implicadas nas dimensões do 

contrato e negociação, da participação, das mudanças, do discurso e, por fim, da ação. Essas 

etapas não estão dispostas de forma linear, mas são interdependentes e em movimento espiral, 

podendo-se retomar e prosseguir, negociar e re-planejar essas etapas a qualquer momento da 

pesquisa. Procura-se obter uma amostra funcional do modelo criado para testar-lhe a 

operacionalidade.  

Como sustenta André Morin (1992 apud BARBIER, 2007), a nova pesquisa-ação 

mantém uma dialética constante entre seus interlocutores, em momentos de ação e reflexão, 

até a fase da análise dos resultados. Ela engaja os valores dos participantes visando à 

participação e co-gestão de todos os membros, do início ao fim do processo. O pesquisador 

posiciona-se como um dos atores e não como responsável exclusivo da pesquisa. O discurso 

coletivo é praxiológico, uma vez que está inter-relacionado com o vivido e o experienciado 

pelos membros do grupo. Barbier expõe que: ―agindo em espiral com a reflexão, a ação 

questiona ininterruptamente o discurso estabelecido‖ (2007, p.83).  

Tais princípios pressupõem que o pesquisador mantenha uma atitude de escuta 

sensível e multirreferencial, conforme denominada por Barbier (Ib.). O pesquisador, apoiado 

em uma visão holística, mantém uma escuta assentada nos seguintes pressupostos: a) a escuta 

não se atém às interpretações; b) não se trata das projeções de nossos desejos e angústias; c) 

considera-se a totalidade complexa da pessoa, abarcando os cinco sentidos; e por último, d) 

envolve uma presença meditativa e reflexiva por parte do pesquisador. 

A nova pesquisa-ação supõe certa configuração metodológica, de acordo com os 

seguintes pressupostos:  

a) identificação do problema e a contratualização 
53

;  

b) o planejamento e a realização em espiral;  

c) as técnicas de pesquisa-ação;  

d) a avaliação e os resultados.  

Inicialmente, a problemática a ser estudada é acolhida pelo pesquisador, ao perceber 

dilemas, dificuldades ou iniciativas pouco sucedidas realizadas pelos membros do grupo na 

busca de soluções. Para Barbier, o primeiro aspecto consiste em contextualizar o problema, 

                                            
53

 Conservou-se a tradução do termo criado pelo autor, inexistente nos idiomas: francês e português. 
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fazendo as perguntas habituais aos membros do grupo: o que, quem, com quem, onde, 

quando, como e por quê? Trata-se aqui da escuta sensível, da postura aberta do pesquisador 

como um ouvinte atento ao que é dito e ao não-dito, sem procurar interpretar e, muito menos, 

estabelecer julgamentos. A contratualização se sucede na medida em que elementos do grupo 

se envolvem na vontade de resolver os problemas. Além da forma escrita, a contratualização 

envolve a elaboração teórica e o trabalho de campo desses sujeitos.  

Em um segundo momento, o planejamento da ação-reflexão e sua realização abarcam 

o grupo de participantes sendo negociado com ele. Há uma troca de idéias, sem haver 

imposição por parte do pesquisador. Barbier afirma que as técnicas da pesquisa-ação podem 

ser as mesmas usadas em pesquisa qualitativa, envolvendo uma escuta sensível e a observação 

não estruturada, tais como: observação participante, diários de itinerância, questionários e 

entrevistas individuais ou grupais não estruturadas, relatos e histórias de vida, depoimentos, 

documentos oficiais, material iconográfico, grupos de discussão, cartas pessoais, cadernos de 

anotações dos elementos do grupo, portfólios, entre outros. 

Por fim, em cada fase da pesquisa-ação, a avaliação e a reflexão – antes e após a ação 

– ocorrem sempre de modo concomitante, até se encontrarem soluções para o problema 

inicial, se houver.  Ao concluir a pesquisa, compete ao pesquisador conduzir a análise dos 

resultados e a elaboração do relatório, que poderá ser feito coletivamente ou não. (BARBIER, 

2007). Esta pesquisa-ação difere daquelas iniciais de Kurt Lewin porque ela pressupõe uma 

escuta sensível dos sujeitos, capturando-se seus valores, os modos de pensar e de olhar o 

objeto estudado e o movimento de ação-reflexão que se entrecruza mobilizando as posições 

de implicação e distanciamento e objetivando o alcance de mudanças (trans)pessoais.  

Diante dessas concepções, considero que os sujeitos em processo de formação 

pedagógico-musical inicial de professores têm muito a dizer e a fazer, na busca de novas 

possibilidades de construção desse processo de formação e de autoformação, compreendendo 

a realidade na qual irão atuar e adquirindo conhecimentos teórico-práticos que irão subsidiar 

suas ações transformadoras. Os participantes — sujeitos de mudanças — necessitam conhecer 

e informar-se a respeito das dimensões, da função e do significado da educação musical e do 

espectro de variáveis que constitui esse campo. Por sua vez, é preciso compreender e perceber 

a relação de si mesmos com a música, com os valores que ela adquire no plano afetivo e 

existencial e com a escolha que fizeram como pedagogos e educadores musicais; por último, 

vivenciarem o despertar para a mudança de atitudes frente à formação/autoformação e atuação 

profissional como educadores e, consequentemente, frente às próprias vidas.  
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Desse modo, busquei realizar uma leitura sobre os dados coletados, objetivando 

investigar e compreender a formação de educadores musicais, sob o olhar dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa e evidenciar o modo como essa formação se apresenta aos próprios 

licenciandos participantes — futuros educadores. Porém, considero-me também sujeito-ator 

das ações de transformações operadas a partir desta pesquisa, ao perceber que durante a 

trajetória, passei a incorporar diversas mudanças no meu próprio modo de pensar/agir sobre 

essas questões.  

A seguir, apresento a representação gráfica da abordagem metodológica da pesquisa-

ação que foi adotada nesta pesquisa. 

 

             

                          Figura 12 – Metodologia da pesquisa-ação utilizada nesta pesquisa 

 

 

 

6.2.  Os protagonistas da pesquisa e seus contextos 

 

Esta pesquisa-ação foi desenvolvida em seu ambiente natural: na sala de aula e no 

contexto universitário de faculdades particulares, vivenciado pelos protagonistas da pesquisa: 

alunos, docentes e coordenadores dos cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em 

Pedagogia e pela pesquisadora. Aproveitando meu exercício da docência em ambos os cursos 
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e o contato direto no dia a dia com alunos e colegas professores de ambas as áreas, realizei um 

trabalho de seleção, coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa-ação, a partir dessas 

experiências.  

Conforme exposto na introdução deste trabalho, os principais critérios utilizados na 

escolha dos licenciandos participantes foram:  

a) ser licenciando e estar cursando a disciplina pedagógico-musical correspondente ao 

respectivo curso 

b) participar de forma voluntária e estar movido pelo interesse comum em discutir a 

problemática do retorno da música às escolas e os aspectos inter-relacionados à formação 

inicial de professores de Educação Musical; 

c) comprometer-se a participar da pesquisa até o final dos trabalhos, permitindo a divulgação 

dos resultados.  

Foram selecionados quatro grupos de alunos licenciandos: dois grupos da área de 

Música de uma faculdade particular, situada no município de Osasco, e outros dois grupos, 

pertencentes aos cursos de Pedagogia de duas faculdades particulares localizadas na zona sul 

de São Paulo e no município de Carapicuíba, respectivamente. 

Os envolvidos pertencem às seguintes faculdades e respectivos cursos:   

 Licenciandos do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Música da Faculdade de 

Ciências da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FACFITO) — turma de 2008 

(bacharéis em Música, cursando a matriz antiga da Licenciatura em Música) – Osasco, 

SP;  

 Licenciandos do 6º semestre do Curso de Pedagogia da Universidade Ibirapuera 

(UNIB) — turma de 2008 — Zona Sul da Capital, SP; 

 Licenciandos do 3º semestre do Curso de Pedagogia da Faculdade Nossa Cidade 

(FNC) — turma de 2009 — Carapicuíba, SP; 

 Licenciandos do 1º semestre do Curso de Licenciatura em Educação Musical da 

FACFITO — turma de 2010 (com a nova matriz curricular) — Município de Osasco, 

SP. 

A intenção dessa escolha fundamentou-se em elaborar um estudo comparativo e, 

também, em evidenciar e analisar as possíveis conexões das ações dos sujeitos, mediante a 

temática da Educação Musical nas escolas. Outro aspecto a ser analisado e interpretado 

refere-se aos modos desses sujeitos capturarem os saberes pedagógico-musicais e os 

transferirem para suas respectivas práticas, na forma de ações. Apesar de os grupos 
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selecionados de licenciandos serem distintos, heterogêneos e diferenciados quanto à 

localização geográfica e em relação à estrutura e organização curriculares dos cursos, são 

convergentes em alguns aspectos comuns, entre os quais: o perfil dos alunos, as condições 

sócioeconômicas e o modo e condições de ingresso aos cursos. Justifica-se o critério de 

escolha pela própria natureza da pesquisa-ação, que não está centrada nos resultados 

quantificáveis, mas, sim, no processo e nas implicações de mudanças refletidas nas atitudes, 

concepções e ações dos sujeitos participantes.  

Visando clarificar a seleção, os quatro grupos de licenciandos participantes, a partir de 

agora, serão denominados, conforme consta na seguinte tabela: 

 

 

TABELA 5 – Nomenclatura dos grupos de licenciandos participantes da pesquisa-ação 

Grupo Origem Tempo Caracterização 

Grupo A FACFITO 

Osasco 

2º semestre 

de 2008 

19 licenciandos do Curso de Licenciatura em Música da FACFITO 

(após o Bacharelado, antes da reforma curricular) – turma do 8º 

semestre 

Grupo B UNIB 

São Paulo 

2º semestre 

de 2008 

83 licenciandos de Pedagogia da Universidade Ibirapuera – turma 

do 6º semestre 

 

Grupo C FNC 

Carapicuíba 

2º semestre 

de 2009 

13 licenciandos de Pedagogia da Faculdade Nossa Cidade – turma 

do 3º semestre 

 

Grupo D FACFITO 

Osasco 

1º semestre 

de 2010 

09 licenciandos do Curso de Licenciatura em Educação Musical da 

FACFITO (após reforma curricular) – turma do 1º semestre 

 

 

Além dos licenciandos, também participaram desta pesquisa: 

 Docentes e coordenador do Curso de Licenciatura em Música da FACFITO – anos de 

2008 e 2009; 

 Coordenadora do Curso de Pedagogia da FNC; 

 Docente da disciplina Oficina de Som e Movimento do Curso de Licenciatura em 

Educação Musical da FACFITO, no ano de 2010; 

 Docentes de Cursos de Licenciatura em Educação Musical de universidades públicas e 

a atual Presidente da ABEM. 

A seguir, procederei à caracterização dos grupos participantes dos licenciandos, 

docentes e coordenadores e seus respectivos contextos. 
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6.2.1. Os licenciandos e os respectivos contextos 

 

Os dois grupos de licenciandos na área de Música (A e D) são alunos do Curso 

Superior de Licenciatura em Música/Educação Musical da Faculdade de Ciências da 

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FACFITO), instituição situada no município de 

Osasco, localizada a oeste de São Paulo e pertencente à região metropolitana. Esse curso foi 

elaborado logo após a LDB 9.394 / 96 e autorizado a funcionar a partir do ano de 2000. Na 

ocasião, participei da concepção curricular desse primeiro modelo de curso que exigia do 

aluno, como pré-requisito para o ingresso na Licenciatura, a formação no Bacharelado em 

Música, cursado nos três primeiros anos, sendo o quarto ano destinado à formação 

pedagógico-musical.  

Baseando-me nos estudos de Coelho (2001) sobre esta cidade, a autora argumenta 

que, paralelamente ao crescimento econômico da região, houve um aumento populacional 

significativo, a partir da década de 1950, em virtude do fluxo migratório que se estabeleceu no 

município, configurando-se a mão de obra do parque industrial da cidade. Coelho relata que, 

durante as décadas de 1940 e 1950, indústrias significativas para o país se estabeleceram na 

região, compondo um parque industrial que modificou a paisagem urbana e o perfil 

econômico de Osasco. É curioso mencionar, que a primeira indústria de papelão da América 

Latina foi instalada em Osasco ainda no século XIX, pelo então imigrante italiano e fundador 

da cidade, Antonio Agú. Além dessa indústria, ele construiu uma olaria e uma estação de trem 

para transportar os produtos da olaria, mais tarde integrando-a à antiga estrada de ferro 

Sorocabana com o nome de estação de Osasco, existente até os dias atuais. 

Na década de 1960, a região atraiu um enorme contingente migratório, elevando-se o 

índice de ocupação populacional como consequência do desenvolvimento industrial, o que 

culminou com a emancipação do município em 1962. A presença do operariado obrigou a 

instalação de comércio e serviços, incluindo-se a necessidade de preparação de mão de obra 

qualificada para os vários segmentos da economia, pois, nessa época, a população 

caracterizava-se por apresentar um baixo nível de instrução e inadequada qualificação 

profissional.  

Devido à carência de cursos profissionalizantes na cidade, os jovens eram obrigados 

a se deslocarem para São Paulo, em busca de instrução. Para atender à demanda desses 

jovens, o prefeito da cidade, naquela ocasião, criou a Fundação Instituto Tecnológico de 

Osasco (FITO) pela Lei Municipal nº 801 de 28 de novembro de 1968 e regulamentada pelo 
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Decreto nº 1.525/69, inicialmente, com os cursos de agrimensura, edificações, eletrônica, 

eletrotécnica e telecomunicações. 

Em 1970, a FITO expandiu suas atividades educacionais para o nível superior, 

incorporando a Faculdade Municipal de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco.  

No ano de 1975, foi a vez do Conservatório Musical Villa Lobos, instituição artística 

municipal, ser integrado à FITO como uma unidade mantenedora de cursos livres e de curso 

técnico de música. 

Na década de 1980, o panorama da cidade começou a se modificar, período em que a 

atividade industrial cedeu lugar à prestação de serviços, exigindo a criação de mais escolas 

para atender à crescente demanda. Foi nessa década que a FITO ampliou sua atuação 

educacional no município, oferecendo o ensino fundamental, a partir de 1982, e acrescentando 

aos cursos técnicos já existentes os de processamento de dados e de magistério. No âmbito do 

ensino superior, foram criados os cursos de Jornalismo, Engenharia Elétrica, Comunicação 

Social e Ciência da Computação.  

Atualmente, a FITO é uma instituição educacional com aproximadamente 7 000 

alunos distribuídos em suas quatro unidades: Escola de Educação Básica – Unidade 1, Escola 

de Educação Básica – Unidade 2, Faculdade de Ciências da FITO (FACFITO) e 

Conservatório Musical Villa Lobos (CMVL). 

O Curso Superior de Licenciatura em Música foi reconhecido com a conclusão da 

primeira turma, em 2003. Após a promulgação da Lei Federal 11.769 de 2008, este curso 

sofreu nova reestruturação curricular envolvendo a participação do corpo docente, cujos 

trabalhos estiveram sob a minha responsabilidade. Uma das principais mudanças reside na 

separação do vínculo entre as habilitações — Bacharelado e Licenciatura em Música —, 

desobrigando os alunos ingressantes que optassem pela Licenciatura, a cursar primeiro o 

Bacharelado. Outra modificação refere-se à sua nomenclatura, que mudou de Licenciatura em 

Música para Licenciatura em Educação Musical. Atualmente, as habilitações  Bacharelado em 

Música e Licenciatura em Educação Musical podem ser cursadas independentes, mantendo-se 

apenas um núcleo comum de disciplinas, totalizando seis semestres em cada habilitação.  

Os outros dois grupos de licenciandos em Pedagogia (B e C) são constituídos por 

alunos em formação inicial dos cursos de Pedagogia de duas universidades particulares. A 

primeira, Universidade Ibirapuera e a segunda, Faculdade Nossa Cidade de Carapicuíba.  

A Universidade Ibirapuera está localizada na zona sul de São Paulo, entre os bairros 

Chácara Flora e Jardim Marajoara. A Chácara Flora é considerada um bairro nobre, conhecida 

por vasta área verde e qualidade de vida acima da média em relação a outros bairros da cidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_nobre
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de São Paulo, sendo habitado pela classe alta. Possui resquícios, muito raros, de árvores da 

mata original de São Paulo, em meio a espécies introduzidas, como eucaliptus e pinus. 

Limita-se com o Jardim Prudência, Jardim Marajoara, Alto da Boa Vista e o Brooklin 

Paulista.  

A história da Universidade Ibirapuera iniciou-se em 1969, com o Curso de Pedagogia 

instalado no bairro de Moema. Logo depois, vieram os cursos de Letras, Biologia, Física, 

Matemática e Química constituindo o primeiro campus Moema. Em 1999, foi inaugurado o 

campus Chácara Flora com ampliação de novos cursos de graduação, especialização e pós-

graduação nas áreas da Saúde, Educação, Negócios e Tecnologia. O curso de Pedagogia 

passou a funcionar nesse local, atraindo alunos dos bairros mais periféricos e distantes da 

zona sul de São Paulo.  

Como proposta pedagógica, a universidade possui um rol de disciplinas gerais para 

todos os cursos, tais como: Empreendedorismo, Ética, Solução Criativa de Problemas, entre 

outras; um núcleo de disciplinas básicas de cada área e um núcleo de disciplinas específicas 

distintas de cada curso. Também oferece cursos de extensão e serviços à comunidade, como a 

Clínica Psicológica, a Clínica de Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem e o Serviço de 

Atendimento Jurídico do Curso de Direito. 

Em 2008, ministrei aos 83 (oitenta e três) alunos licenciandos do 6º semestre do Curso 

de Pedagogia da Universidade Ibirapuera, aulas de música como conteúdo da disciplina Arte e 

Educação e, ainda, elaborei um curso de extensão de formação musical para educadores que 

foi oferecido a esses alunos. As 25 vagas não foram suficientes para a demanda, abrindo-se 

então, duas turmas. Desse grupo, também foram extraídos construtos relativos ao ensino da 

música nas escolas, por meio do survey, na etapa inicial da pesquisa, cujos dados foram 

aproveitados para o desenvolvimento deste trabalho.  

O município de Carapicuíba é o outro local da pesquisa. Sua história remonta a uma 

antiga aldeia de índios, fundada pelo Padre José de Anchieta, por volta de 1580. Pertenceu a 

Santana do Parnaíba, que foi elevada a município em 1625, sendo que esta, mais tarde, passou 

a pertencer a Barueri. Caminho obrigatório dos bandeirantes que se dirigiam ao interior do 

Estado, Carapicuíba estava localizada próxima às terras de Afonso Sardinha que mandou 

construir uma capela na aldeia, aproveitando a mão de obra indígena e as reservas indígenas 

que Jerônimo Leitão, em 1580, determinou que servissem de abrigo aos donos do solo: os 

índios. Por volta de 1610, a Aldeia sofreria os primeiros impactos com os conflitos existentes 

entre as autoridades e a população indígena, servindo de ponto de encontro entre clero e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Prud%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Marajoara_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_da_Boa_Vista_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brooklin_Velho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brooklin_Velho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brooklin_Velho
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autoridades, os quais procuravam traçar normas para a ocupação das terras e para o 

aproveitamento do trabalho indígena.  

Somente a partir da década de 1770, a paisagem começou a ser modificada com as 

construções de fazendas, armazéns, casas de colonos e novas estradas na região entre Embu, 

Cotia e Itapecerica. Um aspecto importante da cidade reside no fato de a Aldeia ter sido um 

centro de festas folclóricas, berço de diversas danças típicas, como a Dança de Santa Cruz, 

conhecida como sarabaquê. Praticamente após cem anos, com a construção da estrada de 

ferro Sorocabana próxima ao rio Tietê, o crescimento demográfico e urbano avançou para 

longe da aldeia. Porém, o efetivo desenvolvimento da cidade ocorreu na década de 1930, com 

a chegada de imigrantes japoneses que passaram a cultivar a terra e, posteriormente, 

poloneses, russos e brasileiros mineiros e nordestinos, que fixaram residência no local.  

Encontrei ainda, no histórico da cidade, relatos sobre a formação de uma Corporação 

Musical na década de 1950, fundada pelo mineiro Manoel Raimundo da Cruz. Naquela época, 

a corporação foi destaque em apresentações na região, atraindo um considerável público para 

o município de Carapicuíba, além de promover a divulgação da cidade nas apresentações 

realizadas em espaços culturais de outros municípios. A emancipação da cidade à categoria de 

município deu-se em 1965.  

Consta no estatuto da Faculdade Nossa Cidade que sua missão é ―ser um polo difusor 

de conhecimento com base na formação de cidadãos capazes de atuar de maneira ética e 

objetiva no processo de melhoria da qualidade de vida de sua comunidade‖. As atuais 

instalações da FNC estão no centro de Carapicuíba, possibilitando aos moradores da região o 

acesso ao ensino superior em uma localização facilitada por terminais de ônibus e trem. 

Atualmente, a mantenedora da FNC inaugurou um campus próprio, em uma área de 20.000 

m2, no centro de Carapicuíba. Além de Pedagogia, os cursos de graduação oferecidos pela 

FNC são: Administração de Empresas, Letras e Educação Física. Na área de graduação 

tecnológica, a FNC possui diversos cursos e em nível de Pós-Graduação oferece: Gestão 

Estratégica de Negócios, Gestão Avançada de Recursos Humanos, Gestão de Marketing, 

Estudos Literários e Práticas Pedagógicas, Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas e 

Psicopedagogia.  

A idade dos licenciandos variou entre 18 a 56 anos. Como pontos comuns entre eles, 

observei que a grande maioria é residente nos bairros distantes do centro de São Paulo, tais 

como Interlagos, Parelheiros, Pedreira, Cidade Dutra, Santo Amaro ou nos municípios 

vizinhos, incluindo-se Taboão da Serra, Embu das Artes, Jandira, Itapevi e Barueri, além dos 

próprios municípios de Osasco e Carapicuíba.  
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Ao verificar os conhecimentos musicais prévios dos licenciandos dos quatro grupos, 

constatei que, conforme exigências dos vestibulares para música, os alunos da Licenciatura 

em Música/Educação Musical de ambos os grupos já possuíam conhecimentos musicais 

adquiridos no Curso do Bacharelado, em escolas de música especializadas, em conservatórios 

ou com professores particulares. Esses conhecimentos estão sempre vinculados à 

aprendizagem de um instrumento musical ou do canto. Já entre os licenciandos dos cursos de 

Pedagogia, apenas dois participantes já haviam aprendido a tocar um instrumento musical na 

infância; os demais não possuíam nenhum tipo de conhecimento musical. No entanto, todos 

foram unânimes em manifestar que desejariam ter aprendido música em alguma escola 

especializada, mas devido às dificuldades socioeconômicas e à falta de tempo não tinha sido 

possível.  

A disposição, a motivação e o interesse dos licenciandos desses quatro grupos para a 

temática da pesquisa deveram-se ao fato de haver sido promulgada a Lei Federal 11.769/08 e, 

com isso, necessitavam adquirir conhecimentos pedagógico-musicais para ministrarem este 

ensino. Para eles, a aplicação da Lei apresenta-se em situação indefinida, pois a legislação 

deixou um vazio quanto ao profissional que, de fato, está habilitado para exercer a função de 

educador musical nas escolas. Por outro lado, a competitividade no mercado profissional e a 

reduzida quantidade de educadores musicais na rede escolar têm motivado muitos 

licenciandos de Pedagogia a buscar essa formação, especialmente com o artigo 31 da 

Resolução CNE / CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010 (Anexo D). O mesmo está ocorrendo 

com os bacharéis em música e estudantes de escolas e conservatórios, ao perceberem novas 

oportunidades de trabalho.  

Outro aspecto semelhante consiste no fato de que os licenciandos participantes, no 

período inicial da coleta de dados em que utilizei a técnica do survey, frequentavam a etapa 

final dos seus respectivos cursos de graduação. Por outro lado, os licenciandos propriamente 

envolvidos na pesquisa-ação, são alunos em fase inicial de seus respectivos cursos: 1º e 3º 

semestres. Isto implica diferenças de constructos, olhares, concepções, significações e 

interesses, pois os que se encontram em fase final de graduação, já visualizam sua 

profissionalização com maior clareza, refletem sobre suas práticas e possuem conhecimentos 

teórico e prático que fundamentam suas ações e configuram sua realidade profissional. De um 

modo geral, aqueles que estão em fase inicial de seus cursos estão em processo de construção 

do conhecimento, do pensamento reflexivo e de um olhar mais praxiológico sobre suas ações 

e sobre a realidade na qual irão atuar. 
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Quanto ao aspecto socioeconômico, os licenciandos pertencem, predominantemente, 

às classe média e classe baixa. A grande maioria necessita trabalhar para custear seus estudos.  

Em relação à atividade profissional, convém destacar que uma das características desses 

grupos reside exatamente nesta questão: a maioria dos licenciandos em Pedagogia já está 

vivenciando a prática profissional, atuando como educadores em escolas públicas ou 

particulares. O mesmo ocorre em ambos os grupos de alunos de Música/Educação Musical, 

pois quase todos os alunos já atuam como músicos profissionais ou como educadores 

musicais em escolas de música ou escolas da rede pública e/ou particular.  

Desse modo, a pesquisa envolveu faculdades particulares de médio porte localizadas 

em municípios vizinhos aos arredores de São Paulo, cujos protagonistas apresentam perfil e 

características semelhantes.  

 

6.2.2. Os docentes e coordenadores de cursos 

 

O atual corpo docente do curso de Licenciatura em Educação Musical da FACFITO é 

composto por 17 professores:  

 Doutores - dois professores doutores em Música, uma professora doutora em 

Educação e uma professora doutora em Comunicação e Semiótica; 

 Doutorandos - duas professoras doutorandas em Música, uma professora doutoranda 

em Educação e uma professora doutoranda em Letras; 

 Mestres - três professores mestres em Música e um mestre em Dança; 

  Especialistas - um professor mestrando em Música, uma professora especialista, 

licenciada em Pedagogia e em Música e dois professores especialistas, licenciados em 

Música.  

 

Em relação aos docentes, por meio do questionário aplicado para a reforma curricular 

do curso de Licenciatura em Música, aproveitei alguns dados coletados para este trabalho. 

Desses professores, participaram da pesquisa-ação apenas dez que já faziam parte da equipe 

de docentes antes da reforma curricular. 

Além da equipe de docentes, também participaram da pesquisa dois coordenadores 

de cursos: um do primeiro curso de Licenciatura em Música da FITO (até o ano de 2008) e o 

outro, do curso de Pedagogia da FNC. Por meio de entrevistas semiestruturadas, depoimentos 
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e conversações informais, busquei investigar as concepções, os olhares e os construtos 

constituídos a respeito da temática desta tese, a partir do olhar e da posição de coordenadores.  

O coordenador do curso de Licenciatura em Música, na época da entrevista (2008), 

era funcionário da instituição há 29 anos, possuindo Licenciatura em Educação Artística com 

Habilitação em Música e Mestrado em Ciências Sociais pela USP, com larga experiência na 

docência do ensino superior. Autor de diversas publicações e de cursos de capacitação para 

professores das redes pública e privada na área da educação musical participou da elaboração 

do primeiro projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Música da FACFITO, no modelo 

anterior, quando ainda estava atrelado ao bacharelado.  

A coordenadora do curso de Pedagogia da FNC trabalha na instituição desde o início 

da implantação do curso e participou da elaboração do novo projeto pedagógico, após este ter 

sido reformulado em 2009, introduzindo-se entre outras mudanças, a disciplina Linguagem 

Musical no currículo do curso. Com formação em Letras, Pedagogia e especialização em 

Educação, exerce a docência há 26 anos, tendo sido diretora de escola de educação básica na 

rede particular, coordenadora pedagógica e professora da rede pública. Possui conhecimentos 

musicais adquiridos em escola de música especializada e na prática do canto coral. 

Além dos coordenadores, uma professora responsável pela disciplina Oficina de som 

e movimento é participante da pesquisa, atuando como observadora e co-gestora das 

atividades de formação desenvolvidas em sala de aula. A referida professora é bacharel em 

Música e licenciada em Educação Musical, com experiência há 14 anos na docência em 

escolas de música, conservatórios e cursos de capacitação de professores da rede pública e 

particular. No momento atual da realização desta pesquisa, a referida professora também 

exerce a função de tutora presencial do curso de Licenciatura em Educação Musical à 

distância da UFSCar, que possui um polo em Osasco.  

Como docente do curso de Pedagogia da FNC, na disciplina Linguagem Musical, 

além de pesquisadora, sou participante da pesquisa como um dos sujeitos-atores e 

observadora das atividades de formação desenvolvidas em sala de aula nesta.  

Para complementar a pesquisa, realizei, ainda, entrevistas semiestruturadas com 

alguns professores de Cursos de Licenciatura em Educação Musical de universidades públicas 

que vêm desenvolvendo trabalhos significativos na área, relacionados à formação de 

professores para a Educação Musical e articulados a projetos de formação musical para 

licenciandos em Pedagogia.  

Os entrevistados consentiram com a divulgação de seus nomes e respostas. Foram os 

seguintes: Drª Cláudia Bellochio – Professora da Universidade federal de Santa Maria – Rio 
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Grande do Sul; Dr. Sérgio Figueiredo – Professor da Universidade Estadual de Santa Catarina 

– UDESC e ex-presidente da ABEM (gestão 2007 - 2009); Jéssica Mami Makino – Professora 

substituta da Universidade Estadual Paulista – UNESP e docente da FACFITO e, ainda, 

autora dos Cadernos de Arte para professores da rede pública da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo.  

Por último, entrevistei a professora Drª Magali Kleber, da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL e atual presidente da ABEM (gestão 2009 -2011), visando especialmente às 

políticas públicas atuais relativas à implantação da Educação Musical nas escolas do nosso 

país.  

 

6.3.  Percurso metodológico e espaço-tempo da pesquisa  

 

O percurso metodológico foi sendo construído ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa, adotando-se procedimentos e ações, sob a abordagem da pesquisa-ação. Conforme 

abordei, iniciei os trabalhos, a partir da captura de muitas vozes quanto ao ensino de música 

nas escolas, no momento em que a Lei 11.769/08 estava na emergência de ser aprovada. As 

inquietações a respeito do assunto mobilizaram alunos e professores dos cursos nos quais 

leciono para uma discussão reflexiva quanto às concepções, valores, percursos de formação, 

metodologias, práticas pedagógicas e políticas públicas que promovam programas de 

formação docente para a reinserção da música nas escolas de educação básica. Este momento 

veio coincidir com o meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em nível de Doutorado, da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP.   

Durante o segundo semestre de 2008, como procedimento inicial desta pesquisa, 

utilizei principalmente a observação participante, dando voz aos interlocutores, por meio de 

conversações formais e informais realizadas em sala de aula, sala dos professores, corredores, 

reuniões, com a pretensão apenas de escutá-las, sem atribuir-lhes nenhum juízo de valor ou 

significações.  

Ao transitar em ambos os Cursos de Licenciatura em Música e em Pedagogia, 

observei nessas conversações, que, por parte dos músicos — professores e alunos —, a visão 

de que o mercado de trabalho estava se expandindo para o campo educacional e de que seria 

necessário um preparo mais adequado com a complementação pedagógica para esta finalidade 

era um discurso unânime; por outro lado, os pedagogos — professores e alunos — 

mostraram-se surpresos e até temerosos ao pensarem sobre o modo como eles iriam ensinar 

música, uma vez que não haviam recebido nenhuma formação musical em seus cursos. Além 
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disso, muitos comentavam que não tinham a menor idéia de como proceder, pois nunca 

aprenderam a tocar nenhum tipo de instrumento e nem sabiam ler uma partitura.  

Instalou-se, então, o cenário para o desenvolvimento deste trabalho: sujeitos com 

opiniões, olhares, anseios, conflitos, incertezas, angústias, concepções variadas emergindo 

entre os respectivos pares, mediante o problema da formação de educadores musicais para o 

efetivo cumprimento da Lei. Em meio a esse movimento, iniciei meu trabalho,  convidando 

alunos de ambos os cursos a participarem dessas discussões, aproveitando o espaço da própria 

aula para a realização e o desenvolvimento da pesquisa-ação.  

A coleta de dados desta pesquisa iniciou-se no segundo semestre de 2008, 

encerrando-se em janeiro do ano de 2011, com duração aproximada de dois anos e meio. 

Foram realizadas as seguintes etapas: 

Etapa 1 – Com a promulgação da Lei Federal 11.769, em 18 de agosto de 2008, optei por 

realizar um survey, ou estudo de levantamento, entre uma amostra considerável de alunos 

licenciandos em Música e em Pedagogia, com o propósito de compreender o olhar desses 

futuros educadores sobre a Educação Musical, naquele momento de aprovação da Lei. O 

motivo: a reinserção da música como componente curricular nas escolas de educação básica. 

Segundo Babbie (1999), esta metodologia se refere a um estudo de uma amostra 

representativa da pesquisa. para coleta de dados de um determinado momento, com a intenção 

de descrever a natureza das condições existentes, ou identificar padrões de comparação e/ou 

estabelecer relações existentes entre eventos específicos.   

Segundo André (2002), no campo da Educação, essa técnica de pesquisa teve seu 

auge nas décadas de 1960 a 1980, deixando de ser utilizada devido às mudanças de 

perspectivas dos pesquisadores em educação no Brasil, nos anos 90. Entretanto, a autora 

considera que os estudos de survey geram conhecimentos de forma mais ampla, sobre uma 

determinada problemática. Utilizei um desenho interseccional, segundo o qual a coleta de 

dados é realizada uma única vez, em um curto período de tempo, com cada indivíduo da 

amostra selecionada (BABBIE, 1999, p.101). 

Como primeira discussão, apresentei o seguinte problema aos alunos de ambos os 

cursos: ao falarmos sobre Educação Musical, estamos falando sobre a mesma coisa? Será que 

as representações e significações a respeito da Educação Musical na escola são as mesmas e 

compartilhadas por todos? O que cada um de nós compreende por educação/educador 

musical? Propus, então, aos alunos dos dois primeiros grupos – Grupo A e Grupo B, 

examinarmos os construtos subjacentes que permeiam nossos respectivos olhares e 

concepções a respeito dessas indagações. 
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Aproveitando o interesse e a motivação dos participantes, levantei dados utilizando-

me do método survey com um questionário (Anexo E) aplicado, contendo questões abertas 

reflexivas, enfocando basicamente três aspectos: o primeiro, referente às concepções de 

educação musical nos currículos escolares; o segundo, buscando examinar as compreensões 

sobre didática da música nas escolas de educação básica; e, por último, a questão da formação 

do educador musical para a escola de educação básica.  

Este questionário foi utilizado objetivando-se levantar os construtos que subjazem às 

concepções sobre educação musical e a discussão inicial da pesquisa. Solicitei que 

respondessem por escrito e em casa, para elaborarem uma reflexão individual, evitando-se 

assim, interferências de comentários de outros colegas.  

Etapa 2 – Após a promulgação da Lei Federal 11.769/08, fez-se necessária uma reformulação 

no projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Música que ainda se encontrava nos 

moldes de uma complementação do bacharelado e, consequentemente, era preciso configurar 

um novo desenho curricular. Convidei, então, o coordenador do curso para participar da 

pesquisa-ação e discutir com os docentes um novo desenho curricular para o Curso de 

Licenciatura em Música da FITO, do qual eu fazia parte como docente. Realizei nesse 

período, uma entrevista semiestruturada com o coordenador (Anexo F), enfatizando, 

especialmente, a problemática central da formação do educador musical para a escola e os 

desdobramentos que emergiram durante a entrevista, a partir dessa questão. Após sua saída da 

instituição, fui convidada a assumir a função de coordenadora desse mesmo curso, dando-se 

prosseguimento aos trabalhos de elaboração do novo projeto pedagógico.  

  Um dos instrumentos de análise usados na elaboração desse projeto foi um 

questionário com questões abertas, verificando-se concepções desses docentes sobre educação 

musical, formação inicial de professores, conteúdos pedagógico-musicais, identidade e perfil 

profissional, com vistas ao novo desenho curricular, além de reuniões de trabalho da equipe. 

A concretização da nova matriz curricular deu-se no segundo semestre de 2009, tendo sido 

aprovada pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, em agosto de 2010, estando já 

em funcionamento a primeira turma de alunos sob este novo modelo curricular. A antiga 

denominação do curso — Licenciatura em Música — foi alterada para Licenciatura em 

Educação Musical. (Anexo G). 

Etapa 3 – No segundo semestre de 2009, surgiu uma oportunidade para lecionar a disciplina 

Linguagem Musical no Curso de Pedagogia da Faculdade Nossa Cidade, situada no município 

de Carapicuíba, para licenciandos do 3º semestre. Esta disciplina havia acabado de ser 

implantada no novo currículo do curso, naquele momento. Do mesmo modo que no grupo 
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anterior, o problema surgiu a partir da indagação dos alunos sobre como eles iriam ministrar o 

ensino de música, sem possuírem conhecimento musical.  

Propus, então, a realização da pesquisa-ação, no espaço da aula, evidenciando que 

nesse tipo de pesquisa, todos seriam atores e co-gestores do processo e das ações. Deste 

grupo, no decorrer do semestre, apenas treze alunos apresentaram-se comprometidos com a 

pesquisa, desenvolvendo ações e mudando suas práticas em relação ao ensino de música. 

Justifico a mudança da amostragem de licenciandos de Pedagogia da UNIB (Grupo B) para o 

grupo de licenciandos da FNC (Grupo C) sem interferência nos dados, devido aos seguintes 

argumentos: primeiro, o perfil desses alunos e a história de vida se assemelham, conforme já 

vimos; segundo, a quantidade considerável de alunos dificultou a realização da pesquisa-ação 

com o Grupo B, tendo sido mais produtivo realizá-la com o grupo menor; o terceiro aspecto 

residiu no enfoque dado à disciplina Arte na Educação do Curso de Pedagogia do Grupo B, 

cuja dificuldade consistia em trabalhar as quatro linguagens artísticas — música, artes visuais, 

dança e teatro — e não somente música, em duas aulas semanais durante um único semestre; 

e, por último, os alunos do Grupo B não possuíam tempo e horários necessários para 

participarem da pesquisa. No primeiro semestre do ano de 2010, a pesquisa-ação também foi 

realizada com outra amostra constituída por nove alunos, licenciandos em Educação Musical 

da Faculdade de Ciências da FITO – Grupo D e, também, pela professora da disciplina 

Oficina de Som e Movimento.  

Os procedimentos utilizados nesta etapa foram: observação participante, registros em 

diário de campo sobre questões que emergiram durante as aulas, questionários estruturados 

com questões abertas, grupos de discussão sobre aspectos relacionados à formação, 

entrevistas coletivas e análise dos portfólios elaborados pelos alunos, sobre as atividades 

desenvolvidas em sala de aula, contendo reflexões pessoais, comentários sobre as vivências e 

relatos de aulas. 

Etapa 4 – Conforme mencionei, para finalizar a pesquisa, realizei entrevistas 

semiestruturadas, por meio da ferramenta tecnológica do Skype (entrevista virtual), com 

educadores musicais e com a presidente da ABEM, os quais desenvolvem projetos 

relacionados à formação pedagógico-musical inicial de licenciandos. 

No próximo capítulo, irei tecer uma leitura descritiva e analisar os resultados da 

pesquisa-ação desenvolvida com os grupos de licenciandos, bem como as entrevistas com os 

docentes e coordenadores de cursos. A seguir, apresento uma sistematização das etapas da 

coleta dos dados desta pesquisa: 
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TABELA 6 – Síntese das etapas de coleta dos dados 

Etapas Tempo Espaço Grupos participantes Instrumentos de  

coleta de dados 

Etapa 1 Ano 2008 

2º semestre 
 

FACFITO  Licenciandos em Música 

(bacharéis – Grupo A) 

 Survey (questionário com 

questões abertas aplicado aos 
licenciandos dos grupos A e B) 

 

UNIB  Licenciandos em Pedagogia 

(Grupo B) 

Etapa 2 Ano 2009 
1º semestre 

FACFITO 
 

 Docentes do Curso de 
Licenciatura em Música 

(reforma curricular) 

 Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Música 

 

 Questionários com questões 
abertas 

 Reuniões de trabalho para 

elaboração da nova matriz do 
curso 

 Entrevista com o coordenador de 

Música 

Etapa 3 Ano 2009 

2º semestre 

FNC  Licenciandos em Pedagogia 

(Grupo C) 

 Início da pesquisa-ação: 

observação participante das 
situações de ensino, registro em 

diário, questionário com 

questões abertas aplicado aos 
licenciandos, análise de 

portfólios, grupos de discussão e 

entrevistas coletivas, depoimento 
da coordenadora do curso. 

Ano 2010 

1º semestre 

 
 

 

FACFITO  Licenciandos em Educação 

Musical (Grupo D) 

 Docente da Disciplina 
Oficina de Som e 

Movimento 

 Coordenadora de Pedagogia 

Etapa 4 Ano 2011 
1º semestre 

Universidades 
Públicas e 

Associações 

de Classe 

 Docentes de Cursos de 
Licenciatura em Educação 

Musical (universidades 

públicas) 
 Presidente da ABEM 

 Entrevista semiestrturada virtual 
Skype c/ vídeo 

 


