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CENAS MUSICAIS 8 

A PESQUISA-AÇÃO NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

Neste capítulo, procedo ao exame dos processos singulares de formação pedagógico-

musical inicial de licenciandos em Pedagogia e Música, participantes da pesquisa-ação, por 

meio da análise dos dados coletados e da elaboração de uma reflexão crítica, ancoradas nas 

teorias que constituem o referencial teórico deste trabalho. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos para a coleta dos dados: observação participante nos contextos de formação 

registradas em diário de campo semanal, portfólios individuais dos licenciandos, grupos de 

discussão reflexiva e entrevistas coletivas.   

Conforme abordei em capítulos anteriores, as transformações sociais e econômicas 

vêm produzindo reflexos significativos no cenário escolar e na profissão de professor, embora 

sejam procedentes as críticas feitas à escola e aos professores por não acompanharem o ritmo 

acelerado das mudanças e não corresponderem às exigências do mercado profissional. Nesse 

contexto, a questão principal consiste em verificar que modelo de educador musical deve-se 

formar para os novos cenários da educação do século XXI. 

Veiga e Silva (2010, p. 19) acreditam que ―não é possível pensar e construir uma 

proposta formativa, sem ter por base uma clara concepção de formação e de seus princípios 

fundantes‖. Se nosso compromisso for com uma educação para a emancipação, contribuindo 

para a formação humana, implicada em um projeto de vida individual e coletivo, então torna-

se imprescindível consolidar formas de ensino que privilegiem o desenvolvimento de 

competências profissionais com enfoques na produção, construção e gestão do próprio 

conhecimento e disseminem valores e princípios formativos como norteadores dos processos 

de formação.  

Faz parte dessa trama compartilhar ideias, ouvir atentamente a expressão do outro, 

em uma atitude de atenção e de escuta, fazendo com que os licenciandos em formação possam 

incorporar atitudes cooperativas e consolidar práticas inovadoras. Por isso:  

 

[...] é necessário estabelecer o desenvolvimento de atitudes de cooperação, 

solidariedade pela descoberta do outro, para consolidar um coletivo profissional 

autônomo e construtor de saberes e valores próprios (VEIGA; SILVA, 2010, p. 22). 

 

Sabemos que a formação não ocorre apenas no espaço acadêmico, mas também nas 

formas cooperativas de convivência social, no compartilhamento de saberes e referências, nas 
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trocas, reflexões, questionamentos e debates, gerando um processo de construção individual e 

coletiva do conhecimento. O comprometimento com a formação e com a profissão docente 

deve sustentar esse processo, transcendendo a concepção de formação pautada apenas no 

saber-fazer e alienada dos demais aspectos formativos e dos contextos socioeducativos.  

Sabe-se, ainda, que a formação docente é sempre um processo inacabado e, por essa 

razão, ocorre ao longo do exercício profissional, sob diversas formas e perspectivas: a 

perspectiva individual, a partir da história de vida, das vivências e experiências de cada um; a 

perspectiva coletiva, por meio da reflexão sobre a prática articulada à teoria e pelo 

compartilhamento de saberes e conhecimentos; e, também, a perspectiva socioeducativa, na 

qual a práxis deve gerar o conhecimento sobre, da e na realidade sobre a qual se irá atuar, 

criando-se um vínculo entre o porquê, o quê e o como ensinar com o contexto real de atuação 

profissional do educador.  

No caso da Educação Musical, este vínculo com o entorno da escola, com o contexto 

social, histórico, político e econômico, além dos conhecimentos pedagógico-musicais 

específicos produz outra concepção de formação docente, gerando futuros professores 

engajados e comprometidos com o processo educacional, com a escola, com a comunidade 

escolar, com o circundante e, por fim, com uma Educação Musical mais humanística. 

Desse modo, penso que devemos formar os educadores musicais como agentes 

transformadores com vistas ao futuro e não somente com preocupações centradas nos 

fundamentos pedagógico-musicais, preparando-os para que possam enfrentar as incertezas e 

as contradições sociais da conjuntura atual refletidas nas escolas e que, por meio de práticas 

inovadoras e atraentes, possam provocar nos alunos o desejo de adquirir e construir um 

conhecimento musical.  

Foi sob esta perspectiva que se buscou realizar a pesquisa-ação com os licenciandos, 

quando entraram em contato com os conhecimentos pedagógico-musicais. Um dos aspectos 

facilitadores desse processo consistiu no fato de que a maioria deles atua como educadores, 

quer em escolas infantis, de educação básica ou em escolas de música especializadas, 

facilitando o processo investigativo sobre a prática reflexiva. 

Os encontros e grupos de discussão foram realizados durante as aulas das respectivas 

disciplinas de cada curso – Linguagem Musical do Curso de Pedagogia da FNC e Oficina de 

Som e Movimento do Curso de Licenciatura em Educação Musical da FITO —, ambas com 

aulas de 100 minutos semanais, realizadas em um único semestre de cada curso, totalizando 

40 horas de atividades. Os conteúdos trabalhados nas disciplinas foram discutidos ao final de 
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cada atividade e registrados em fichas de relatos de aula, elaboradas pelos participantes e 

organizadas na forma de um portfólio (Anexo J).  

O trabalho que foi desenvolvido com os licenciandos de ambos os grupos, nas 

disciplinas Linguagem Musical, do Curso de Pedagogia, e Oficina de Som e Movimento, do 

Curso de Licenciatura em Educação Musical, priorizou a vivência e a prática, por meio de 

atividades musicais lúdicas e criativas, dando-se ênfase aos três eixos norteadores do ensino 

musical: apreciar, produzir e contextualizar. Essas práticas foram embasadas em leituras 

críticas e reflexivas de textos, focando-se: o desenvolvimento musical da criança e a 

importância da música na formação humana; a metodologia do ensino artístico e documentos 

normativos.  Nos grupos de discussão, os licenciandos eram instigados ao diálogo e à reflexão 

conjunta sobre as temáticas das leituras, buscando-se articular teoria e prática. Os conteúdos 

desenvolvidos enfocaram as seguintes temáticas: 

: 

a) Fundamentos teóricos 

 Breve histórico do ensino de música nas escolas brasileiras: do período colonial ao 

republicano (até a década de 1970); 

 Políticas Públicas sobre música nas escolas: as legislações sobre o ensino de música 

nas escolas públicas, enfatizando-se o artigo 26 da LDB 9.394/96 e a Lei Federal 

11.769/08; 

 A metodologia triangular do ensino de música – apreciar, produzir e contextualizar e a 

teoria da aprendizagem significativa, conforme consta nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino de Arte do ensino fundamental; 

 Teorias do desenvolvimento musical da criança. 

b) Práticas musicais 

 Práticas musicais de sensibilização musical, interação e aquecimento; 

 Vivências de escuta dos parâmetros sonoros: altura, duração, intensidade, timbre, 

velocidade, direção sonora, quantidade de sons, espaços sonoros e movimentos 

sonoros, utilizando-se jogos e movimentos corporais, jogos lúdicos e gráficos de som 

com criação de partituras não-convencionais; 

 Elementos do ritmo musical: pulso, acentos, métrica, células rítmicas, jogos rítmicos e 

percussão corporal; 
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 Elementos da melodia: audição de frase musical (pergunta e resposta), frases 

conclusivas e suspensivas, período musical simples e composto, por meio de 

repertório diversificado da música erudita, popular e folclórica; 

 Formas musicais: formas binária AB, ternária ABA, ABC e rondó ABACAD;  

 Instrumentos musicais: classificação dos instrumentos de orquestra e confecção de 

instrumentos com aproveitamento de materiais recicláveis; 

 A orquestra sinfônica (DVD – Pedro e o Lobo de Prokofiev);  

 Visita à Sala São Paulo para assistir apresentação de orquestra;  

 Musicalização de bebês: propostas de educadores musicais e sugestões de aula; 

 Formação de conjuntos musicais escolares: o trabalho com a bandinha rítmica e o coro 

infantil; 

 Oficinas temáticas elaboradas pelos alunos (Ex: MPB para crianças, Música indígena, 

Música afro, Jogos e brincadeiras musicais etc.). 

 

Tais conteúdos foram priorizados na vivência dos próprios licenciandos, com ênfase 

em atividades práticas que explorassem a ludicidade por meio de jogos musicais direcionados 

à educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.  

Algumas dessas vivências foram gravadas em vídeo, com o consentimento dos 

participantes, para ser utilizado nesta pesquisa (Apêndice B). O repertório musical utilizado 

nessas aulas consistiu de: músicas eruditas, música popular brasileira, músicas do nosso 

folclore e da cultura infantil e, ainda, músicas étnicas, especialmente das culturas indígena, 

africana e portuguesa, constituintes de nossas raízes musicais  

Em seguida, apresento os aspectos que mais se destacaram, a partir de uma leitura 

das observações e informações dos dados que foram coletados nos lócus desta pesquisa. 

 

8.1. Observação participante em contextos de ação-reflexão-(trans) formação 

 

Ao iniciarmos os encontros entre os licenciandos dos respectivos grupos C e D, 

algumas questões emergiram. Logo no início dos trabalhos, discutimos os seguintes aspectos: 

a formação do professor está direcionada para qual escola? Que educação musical nós 

queremos nas escolas? 

Os licenciandos de ambos os grupos apresentaram vários argumentos que estão 

articulados às suas respectivas representações e significações simbólicas sobre educação, 
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escola e docência. O grupo C destacou problemas de ordem mais geral como: relações sociais 

na escola; indisciplina, agressividade e violência na sala de aula; preconceitos e desrespeito 

entre alunos e professores; desvalorização do professor; baixos salários; desmotivação com a 

profissão e o pouco incentivo governamental à educação.  

Os aspectos que sobressaíram para o Grupo D foram aqueles relacionados às 

questões pedagógico-musicais: ausência de recursos e materiais para aula de música nas 

escolas; incompreensão da coletividade escolar para a com a área de música; 

desconhecimento do trabalho pedagógico-musical por parte de diretores, coordenadores 

pedagógicos e colegas de outras áreas; visão da aula de música como lazer e ensaio de 

apresentações nas festividades escolares; necessidades de haver mais espaço para a música 

nas matrizes curriculares das escolas infantis e de educação básica, ampliando-se quantidade 

de aulas semanais e tempo de duração das aulas; desconhecimento do repertório musical 

erudito e da música popular brasileira por parte de crianças e adolescentes; e por último, 

ausência do hábito de cantar e ouvir música entre os alunos.  

Observei que as insatisfações presentes no meio educacional e no discurso 

pedagógico de professores formadores também foram temas trazidos pelos licenciandos e 

tratados em sala de aula, durante os encontros. Sob a perspectiva da psicanálise, a 

incorporação desses discursos pelos licenciandos deve-se ao fenômeno da transferência, que 

opera como se os alunos fossem os próprios sujeitos que criaram tais discursos. Esses 

discursos estão impregnados de imagens, estereótipos, preconceitos, crenças e afetos, 

constituindo fenômenos da ordem do imaginário, resultando em uma forma padronizada e 

estigmatizada de se conceber a realidade.  

Mrech defende a ideia de que ―o discurso de cada profissão estrutura simbólica e 

imaginariamente a ação de seus praticantes. Um discurso prévio que antecede o contato do 

sujeito com a realidade com a qual ele vai lidar‖ (1999, p.14). Para a autora, ―pesquisas 

recentes revelaram que professores tendem a conservar as imagens de alunos, de classes e de 

grupos a partir de uma configuração inicial‖ (ibid., p.26).  

Enfim, tais temáticas denotam que, atualmente, a formação inicial docente demanda 

outros conhecimentos e saberes que transcendem àqueles específicos da área. Conforme 

abordei no segundo capítulo desta pesquisa, os novos cenários contemporâneos não vêm 

apenas transformando as dimensões socioeconômicas e culturais das sociedades, mas, 

também, vêm mudando o modo como pensamos, como conhecemos e apreendemos o mundo 

e a realidade. Lévy (1994) comenta que, com os novos modos de conhecer, surgiram 

mudanças no estatuto do saber e um novo estilo de humanidade.  
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Neste sentido, percebemos que a formação do educador musical requer a 

incorporação desses novos hábitos e modelos, gerando uma nova ecologia dos saberes — um 

novo paradigma norteador da formação dos professores de educação musical. Os professores 

formadores dos cursos de Licenciatura precisam incorporar tais concepções em suas práticas 

pedagógicas, transformando o processo de apreensão e construção dos saberes e 

conhecimentos em processos interativos, compartilhados em tempo real, modificando, por sua 

vez, a configuração curricular e os programas desses cursos.  

Todavia, é necessário considerarmos que a docência para a Educação Musical 

envolve também conhecimentos profissionais específicos, de base científico-acadêmica, 

teórico-musical e metodológica que se configuram no campo específico da música e da 

organização do trabalho pedagógico-musical.  

Outro aspecto relevante a ser considerado é o fato de que a maioria dos licenciandos 

de Educação Musical, em geral, possui pouco conhecimento sobre a realidade das escolas e 

também, sobre práticas pedagógico-musicais direcionadas a turmas numerosas de alunos. 

Nesse sentido, ressalto o papel do estágio supervisionado como mediador e articulador do 

processo de inserção desse futuro profissional no ambiente escolar.  

Essas discussões estabelecidas pelos licenciandos foram orientadas e mediadas pelos 

professores que lecionam as respectivas disciplinas dos cursos. Como procedimento, registrei 

semanalmente as observações em um diário de campo. A seguir, procedo a uma síntese 

reflexiva desses registros, destacando os principais aspectos que chamaram minha atenção. 

 

8.1.1. Observação participante com licenciandos em Pedagogia 

 

Iniciei os encontros verificando se algum aluno, entre os licenciandos em Pedagogia, 

possuía qualquer tipo de formação musical anterior ao curso. De um modo geral, a grande 

maioria nunca teve acesso a nenhum tipo de aula de música ou prática musical. Pude constatar 

que esse fato é corrente, uma vez que, em todas as turmas para as quais já lecionei, encontrei 

pouquíssimos alunos com formação musical anterior ao curso de Pedagogia, quer na escola de 

educação básica quer em escolas especializadas.  

Particularmente, esse grupo de licenciandos não possui o hábito de ouvir música, de 

cantar ou de apreciar eventos musicais em teatros, a não ser em atividades de lazer e 

entretenimento. Essa informação é significativa porque a maioria dos licenciandos iniciou a 

formação pedagógico-musical sem ter qualquer noção sobre música, como também sobre o 
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que ensinar em uma aula de música: ―Tudo que é novo, é difícil. Como nunca tivemos música 

na escola, para mim foi tudo novidade‖ (Camila).  

Além disso, quase todos os licenciandos apresentaram dificuldades no aprendizado 

rítmico, sensorial e perceptivo durante a realização de atividades musicais práticas mais 

complexas, envolvendo conteúdos musicais referentes aos elementos rítmicos e melódicos; 

em atividades de canto e afinação da voz; na percepção auditiva dos parâmetros sonoros; em 

atividades de criação e de improvisação livre. Ao notar tais dificuldades, busquei utilizar 

práticas musicais que fossem bem simples e, ao mesmo tempo, interessantes e motivadoras, 

explorando, principalmente, movimentos corporais, gestos e outras formas expressivas 

associadas à escuta musical.  

Observei, ainda, muita resistência desses licenciandos em relação ao aprendizado 

inicial de um instrumento musicalizador que, no caso, seria a flauta doce. Os motivos 

apresentados foram: custo financeiro para adquirir o instrumento, falta de interesse em 

aprender um instrumento musical e pouco tempo de aula. Propus, então, que realizássemos 

uma Oficina de flauta doce em horários diferenciados do período, mas, como a maioria era 

composta de estudantes que trabalham, não foi possível. Sendo assim, não houve aula de 

flauta doce para estes licenciandos, conforme eu havia planejado.  

Em relação ao aprendizado introdutório da leitura e escrita da notação musical 

tradicional, no princípio dos trabalhos encontrei entre esses licenciandos pouca aceitação. 

Utilizamos partituras não-convencionais com símbolos e gráficos sonoros criados pelos 

próprios alunos. Ao tentar fazer a transposição para a escrita convencional, os licenciandos 

em Pedagogia sentiram-se bastante desmotivados em aprender, pois, para eles, este tipo de 

conhecimento pertence somente à formação dos professores especialistas. No entanto, o 

contato com noções elementares da leitura musical convencional fez com que eles 

percebessem o papel e a importância desse aprendizado na formação do educador.  

Os participantes do grupo C demonstraram mais interesse e motivação nas práticas 

musicais que envolveram ludicidade, como os brinquedos cantados, parlendas, rodas e 

cirandas, canções com gestos, jogos sonoros, jogos rítmicos com materiais recicláveis, 

sonorização de histórias e bandinha rítmica.  Nesse aspecto, pude constatar que esses 

licenciandos estão bem mais familiarizados com essas atividades do que os licenciandos em 

Educação Musical, na medida em que souberam desenvolvê-las de forma criteriosa, 

adequadas às respectivas faixas etárias das crianças e elaboradas de forma bem criativa, 

explorando recursos e materiais lúdicos. 
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Outro fator importante, no qual esses licenciandos apresentaram bom desempenho, 

refere-se à diversidade da cultura musical. As atividades de apreciação da música de outros 

povos e culturas — indígena, africana, latino-americanas, entre outras — provocou a 

elaboração de sugestões para a realização de projetos interdisciplinares, sendo a música o eixo 

gerador. A facilidade em articular conhecimentos na forma de projetos, desenvolvendo-se um 

trabalho interdisciplinar, é consequência do modelo de formação pedagógica que recebem 

durante o curso de Pedagogia, sendo um traço marcante na ação pedagógica desse grupo.   

De um modo geral, as atividades musicais coletivas — bandinha rítmica e coral 

infantil — passaram a ser vistas pelo grupo de licenciandos como formas cooperativas de 

aprendizagem e facilitadoras para o desenvolvimento da convivência em grupo. Os 

participantes atribuíram a essas práticas o aprendizado de valores como: o respeito mútuo 

entre os alunos, a solidariedade, a cooperação, a disciplina e a organização.  

Ao final do semestre, os alunos demonstraram ter adquirido maior conscientização 

sobre o valor da presença da música nos currículos escolares e sua importância para o 

desenvolvimento humano, transformando suas concepções de educação musical escolar: 

 

Hoje, tenho uma visão totalmente diferente do que antes. Compreendi que a 

educação musical não significa apenas cantar com as crianças as músicas infantis, 

pois temos que ensinar conteúdos próprios da música, como: a pulsação, tempos 

fortes e fracos, frases musicais, as partes A e B das canções etc. Também temos que 

ensinar nossas crianças a apreciarem músicas de outras culturas, conhecendo outro 

tipo de repertório, bem diferente do que elas estão acostumadas a ouvir (Willes).  

 

Compreendo que a educação musical envolve também cultura, costumes e tradições. 

Isso são conteúdos ricos para o conhecimento de mundo e o aprender a conviver em 

sociedade (Juliana).  

 

A música é uma porta aberta para a diversidade. Hoje, vejo que muitos professores 

só cantam musiquinhas na hora da entrada, hora do lanche, hora da saída, escovação, 

etc. Pude compreender melhor do que se trata realmente uma aula de música, que 

não é simplesmente cantar e nem é como um ―enfeite‖ na escola (Andréa). 

 

No dia da aula, às segundas-feiras, nossa sala interagia, brincávamos manifestando a 

criança que existe dentro de todos nós. O pedagogo precisa estar capacitado nesta 

disciplina, pois muitos pensam que educação musical é só cantar e preparar as 

festinhas escolares (Michele).  

 

Percebemos que, nessas reflexões, a formação pedagógico-musical inicial assume um 

papel que transcende o ensino dos conteúdos musicais, conduzindo os alunos à consolidação 

de um pensamento crítico, reflexivo e autônomo, envolvendo outras dimensões e práticas 

articuladas à formação pessoal e profissional. A relevância das discussões coletivas no espaço 
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da aula pressupõe que os conhecimentos construídos coletivamente são resultado de uma 

dinâmica reflexiva entre os sujeitos, sendo também uma prática social.  

De uma práxis de educação musical mecânica, imitativa e repetitiva fundada em 

modelos cristalizados os licenciandos desse grupo experimentaram uma práxis pedagógico-

musical mais criativa, integrada aos processos educativos escolares e comprometida com a 

ética, com a cidadania, com a valorização da música como produto da cultura e área de 

conhecimento. A experiência fez mudar concepções e valores, levando-os a perceber a 

necessidade de engajamento da educação musical no projeto político-pedagógico e no 

contexto escolar.  

Além das atividades práticas desenvolvidas em sala de aula, foi solicitado aos 

licenciandos um projeto de música para as séries iniciais do ensino fundamental, apresentado 

na forma de oficinas temáticas. Selecionei um exemplo desses trabalhos, intitulado Música 

clássica para crianças, que se encontra no Anexo K e no DVD que acompanha esta pesquisa. 

 

8.1.2. Observação participante com licenciandos em Educação Musical 

 

O grupo D — licenciandos em Educação Musical — de modo geral, são músicos 

bacharéis ou formados em escolas especializadas. No início dos encontros, verifiquei se havia 

entre eles algum aluno com experiência em educação musical escolar. No momento inicial da 

pesquisa-ação, apenas um licenciando já estava lecionando em escolas de educação básica, 

sendo que os demais eram professores de instrumento em escolas especializadas de música, 

em ONGs ou instituições sociais. Durante os meses seguintes, quase todos os alunos passaram 

a lecionar também em escolas de educação básica. O interesse da maioria desses alunos pela 

licenciatura deu-se em decorrência das exigências profissionais legais e das possibilidades de 

ampliação do mercado de trabalho, após a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas.  

Do mesmo modo que os alunos do grupo anterior, estes licenciandos não tiveram 

aula de música durante o respectivo tempo de escolaridade nas escolas de educação básica. 

Portanto, não tinham noção sobre o que e como ensinar música para uma classe escolar, com 

30 ou 40 alunos. Como professores de um instrumento, a maioria utiliza metodologias 

apoiadas em exercícios repetitivos, técnicas progressivas e estudo de repertório instrumental 

adequado ao nível de desenvolvimento técnico e às preferências pessoais de seus alunos. 

Essas aulas são ministradas individualmente ou em duplas. Todos referiram que a 

proximidade das aulas de instrumento permite ao professor conhecer as qualidades, 
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habilidades, características pessoais e dificuldades de seus alunos. Para eles, esse trabalho é 

muito gratificante e sentem que é reconhecido pelos familiares dos alunos.  

O mesmo não acontece nas escolas, conforme dito por um dos licenciandos: ―os 

professores de música não são considerados parte da escola e, sim, um caso à parte‖ (Nelson). 

Além disso, as opiniões convergiram para uma preocupação de que, como músicos, devem 

divulgar a cultura musical, levando a música para dentro das escolas de educação básica, no 

papel de agentes sociais das diversas práticas musicais.  

Nesses diálogos e respostas dadas por estes licenciandos, observei que a 

identificação profissional inicial desses alunos deve-se à formação que receberam, estando 

mais articulada à profissão de músico instrumentista do que propriamente à de professor de 

música. Para eles, ser professor de música significa conseguir que seus alunos possam 

executar bem os respectivos instrumentos, organizar e realizar apresentações musicais para 

um público ouvinte e divulgar a cultura musical, por meio de um repertório previamente 

selecionado. A licenciatura é uma segunda opção, uma vez que o mercado de trabalho está em 

expansão, com possibilidades de estabilidade no emprego, concursos públicos e condições 

profissionais mais seguras do que aquelas que são oferecidas pelas escolas especializadas ou 

como professores particulares.  

 Um primeiro aspecto que foi muito discutido pelo grupo referiu-se à seguinte questão: 

que educação musical nós queremos nas escolas? Assim como os licenciandos em Pedagogia, 

este grupo trouxe para a sala de aula discussões e debates envolvendo questões que 

extrapolaram os conteúdos pedagógico-musicais, tais como: a influência da mídia nas 

preferências e gostos musicais dos alunos; o instrumental tecnológico que permite qualquer 

pessoa tocar e compor música ―de ouvido‖ sem, necessariamente, aprender música. Além 

disso, outros aspectos emergiram em aulas subsequentes, tais como: o papel da educação 

musical como facilitadora da inclusão social; a função social da educação musical como 

possibilidade de recuperação e emancipação dos jovens que vivem em situação de risco ou em 

situações de dependência química; a cultura digital e midiática que está transformando os 

hábitos de escuta; a poluição sonora dos ambientes em que vivemos; o valor da educação 

musical buscando-se uma ―escuta musical mais saudável‖; a ecologia sonora, entre outros.  

 Em relação às discussões envolvendo a didática e metodologias de educação musical, 

pude constatar que, apesar de este grupo ter maior domínio sobre os saberes musicais, o grupo 

D apresentou dificuldades em elaborar atividades e estratégias de ensino direcionadas às 

crianças, fazendo uso da ludicidade e de recursos materiais diversificados.  
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Inicialmente, as atividades de sensibilização musical e exploração sonora utilizando 

objetos, instrumentos não-convencionais e gravações de sons, por exemplo, caracterizaram-se 

como experimentações livres, pois estes licenciandos estão acostumados com o ensino 

sistematizado da música: ―Tenho dificuldades em fazer brincadeiras com música, talvez por 

falta de hábito e de soltar meu corpo, realizando movimentos ao som de uma melodia‖(Ideni).  

Percebi que desconstruir concepções enraizadas e romper com posturas tradicionais 

cristalizadas fez parte desse processo, para que eles pudessem compreender os objetivos e 

propósitos de uma educação musical mais ativa, que explorasse a escuta por meio de 

experimentos sonoros e construções musicais criativas não-convencionais. Após alguns 

encontros trabalhando com esse tipo de atividade, a participação ativa dos licenciandos nas 

vivências, dinâmicas e reflexões, demonstrou que, aos poucos, as rupturas com as antigas 

concepções de educação musical foram ocorrendo.  

A partir desse momento, percebi que os alunos tornaram-se mais engajados e 

implicados com a educação musical nas escolas e com a escolha profissional que haviam 

feito. O grupo passou a apresentar outra disposição em aula, resultado de um 

comprometimento maior com a educação, como se os licenciandos tivessem realmente 

assumido, naquele momento, sua escolha profissional. Pode-se considerar esse momento 

como o instante inicial de uma conscientização mais profunda sobre essa escolha, em direção 

à construção de uma identidade profissional de educador musical, ressignificando seu papel 

como educador consciente de sua importância na escola e na sociedade. 

Alguns alunos chegaram a relatar que as atividades desenvolvidas durante as aulas, 

com ênfase na abertura ao diálogo e à reflexão conjunta sobre os saberes e conhecimentos 

pedagógico-musicais, vieram a contribuir para melhorar seu convívio pessoal, seu 

desenvolvimento e crescimento individual e sua compreensão frente ao mundo e à vida:  

 

Tenho observado que, desde que comecei este curso de formação de professores 

para a educação musical, sou uma pessoa diferente. Sinto-me mais próximo dos 

meus colegas, mais amigo dos meus filhos, compreendo melhor meus alunos. 

Acredito que muitas das reflexões que fazemos em aula estão mudando meu olhar 

frente ao mundo e à vida (Nelson).  

 

A valorização da experiência e da prática foi assinalada em diversos comentários 

feitos pela maioria do grupo: 

 

Apesar de realizarmos discussões em sala de aula, acredito que a maior preparação 

virá somente da experiência e da prática direta nas escolas, atuando em sala de aula 

que tenha 40 alunos, vivenciando o dia a dia e o cotidiano escolar como docentes 

(Edna). 



239 
 

 

 

Em minha opinião, somente teremos uma verdadeira ideia do trabalho de educação 

musical nas escolas quando realmente pudermos atuar como professores, 

enfrentando os desafios e buscando a melhor maneira de solucionarmos os 

problemas reais do dia a dia (Silvia).  

 

 

Um dos aspectos desafiadores para os licenciandos do grupo D referiu-se à elaboração 

de projetos e planos de aula de música para as escolas. Devido aos participantes estarem 

cursando o primeiro semestre da Licenciatura e, por essa razão, não terem ainda cursado 

disciplinas pedagógico-musicais suficientes, o pouco conhecimento pedagógico e a falta de 

prática nesta área ocasionaram dificuldades na seleção de conteúdos musicais adequados às 

faixas etárias e na proposição e elaboração de objetivos educacionais do plano de aula. 

Mesmo assim, apresentaram propostas interessantes, com atividades criativas, enfatizando-se 

com maior propriedade os conteúdos especificamente musicais.  

Já em relação ao desenvolvimento de propostas interdisciplinares, articulando-se 

saberes e conhecimentos musicais às outras áreas do conhecimento, os licenciandos de 

Educação Musical não souberam elaborá-las. Percebe-se, nesse aspecto, uma das dificuldades 

do professor especialista em música: integrar o ensino dos saberes musicais aos projetos 

desenvolvidos nas escolas, sob uma perspectiva interdisciplinar.  

Esse é um aspecto a ser pensado nos cursos de Licenciatura em Educação Musical, 

pois, atualmente, a maior parte das escolas infantis e do ensino fundamental desenvolve 

projetos didáticos interdisciplinares e a música necessita estar presente como área de 

conhecimento contextualizada, imbricada e engajada aos projetos didáticos das escolas e não 

como uma disciplina independente do contexto educativo.  

A meu ver, nos dias atuais, o educador musical necessita possuir uma formação ampla, 

aberta e flexível, a fim de estar bem preparado para discutir com seus alunos questões que 

explorem outras dimensões e conteúdos, além daqueles exclusivamente musicais, como por 

exemplo: o contexto social e histórico de determinadas produções musicais; questões 

referentes à ciência física dos sons, aos materiais utilizados na fabricação de instrumentos; 

discussões sobre a poluição sonora e os prejuízos causados na vida humana; os efeitos da 

revolução tecnológica na criação; composição e execução da música; as ideologias; os 

preconceitos e a segregação étnica e racial presentes em determinados movimentos 

sociomusicais, o consumismo musical, os vínculos criados pela cultura entre música, sexo e 

drogas, entre outros.  
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Do início desta pesquisa ao término dos trabalhos, pude perceber que os licenciandos 

haviam adquirido um maior comprometimento com sua formação pedagógico-musical, 

identificando-se um pouco mais com traços da profissão docente e, ainda, conscientizando-se 

da relevância do papel e da função social da profissão que elegeram.   

 

8.2.  Análise dos portfólios  

 

Na última década, o uso do portfólio vem sendo adotado como prática reflexiva 

sobre as ações e experiências vivenciadas pelos alunos, durante os processos formativos e na 

aprendizagem significativa. O ato de pensar sobre as práticas vivenciadas conduz os alunos à 

ressignificação de conhecimentos, contribuindo para dar sustentação ao embasamento teórico-

prático de suas experiências.  

Villas Boas defende a utilização do portfólio como instrumento de ação reflexiva na 

parceria professor-aluno. Para a autora, o uso do portfólio fundamenta-se nos seguintes 

princípios:  

 

A construção pelo próprio aluno, possibilitando-lhe fazer escolhas e tomar decisões; 

a reflexão sobre as suas produções; a criatividade, porque o aluno escolhe a maneira 

de organizar o portfólio e busca formas diferentes de aprender; a autoavaliação pelo 

aluno, porque ele está permanentemente avaliando o seu progresso; a parceria 

professor-aluno e entre alunos, eliminando-se ações e atitudes verticalizadas e 

centralizadoras; a autonomia do aluno perante o trabalho (VILLAS BOAS, 2005, p. 

295). 

 

Araújo evidencia a linguagem narrativa como fator favorável do portfólio, pois torna 

visível o que é invisível na aprendizagem, ou seja, o pensamento do narrador: 

 

O uso dos portfólios reflexivos na aprendizagem docente revelou-se como 

possibilidade efetiva de tornar visível o que normalmente é invisível. No caso, o 

pensamento do professor em seu processo de formação. Essa característica de 

visibilidade que a produção do portfólio possui permite ao pesquisador acessar o 

movimento do pensamento do professor por meio das diferentes linguagens que seu 

autor utiliza. A natureza predominantemente narrativa do portfólio reflexivo 

evidencia não apenas o dizível, mas, também o indizível, viabilizando o contato com 

significados e sentidos que em situações ordinárias de formação não seriam 

possíveis de serem capturados. Isso se torna possível, sobretudo, pelos níveis de 

criatividade e originalidade de cada portfólio e pelo modo como seus autores 

constroem essas narrativas (ARAUJO, 2008, p. 15) 

 

 

 A escolha do portfólio como registro reflexivo da pesquisa-ação deu-se por 

considerá-lo um instrumento facilitador e organizador da sistematização do conhecimento, 

que emerge a partir do cotidiano vivenciado e da prática, propiciando ao aluno compreender 
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os saberes construídos a partir do próprio processo de formação, e, ao mesmo tempo, 

possibilitar o desenvolvimento de sua autonomia, originalidade e criatividade. Além disso, o 

enfoque da pesquisa-ação não é saber sobre os sujeitos, mas sim, construir um saber com os 

sujeitos. Desse modo, o portfólio contribui para clarear ações e intenções que, muitas vezes, 

não são visíveis no momento, mas emergem no exercício reflexivo após certo tempo. 

A análise de conteúdo dos portfólios foi realizada a partir de um modelo que buscou 

considerar, pela linguagem escrita, os significados atribuídos pelos seus autores aos contextos 

de formação, nas dimensões conceituais, organizacionais e operacionais do processo de 

ensino-aprendizagem, destacando-se as dinâmicas e estratégias utilizadas nas atividades de 

ensino, os objetivos propostos e o modo de avaliar o progresso pessoal e o desenvolvimento 

dos participantes enquanto grupo. 

Na análise dos portfólios, tive a preocupação de examinar as possíveis mudanças que 

foram ocorrendo ao longo do processo formativo e as implicações dessas mudanças na práxis 

dos licenciandos, por meio da tríade ação-reflexão-(trans)formação, movimento e essência da 

pesquisa-ação.   

A organização e a apresentação dos portfólios ficaram a critério de cada participante, 

porém foi solicitado que dele constassem: relatos das atividades desenvolvidas, relatos das 

vivências e experiências, trabalhos realizados, leituras de textos teóricos e as respectivas 

anotações sobre os conteúdos trabalhados. Conforme já mencionei, foi sugerida a utilização 

de um roteiro para os relatos das atividades produzidas em sala de aula (Anexo I).  

 

8.2.1. Análise dos portfólios dos licenciandos em Pedagogia  

 

Em relação à apresentação dos portfólios verifiquei que os participantes deste grupo 

se preocuparam em elaborar seus respectivos portfólios com originalidade e criatividade, 

desde a criação de capas personalizadas e elaboradas com materiais variados e decorativos até 

a organização visual dos mesmos. Chamou minha atenção a ênfase dada pelos licenciandos 

para a apresentação, pois foi um critério escolhido e adotado pelo grupo, sem que tivesse 

havido qualquer interferência ou exigência para isso.  

Nesta análise irei me ater às dimensões operacionais e conceituais dos portfólios. Sob 

esta perspectiva, pude constatar que alguns licenciandos continuaram a relatar as atividades e 

estratégias utilizadas em aula, a partir de uma visão utilitarista da música, subsidiando 

conteúdos de outras áreas do conhecimento, revelando a forte tendência dos pedagogos em 
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compreender a música como recurso didático de ensino e a dificuldade em compreender quais 

conteúdos musicais estão sendo desenvolvidos nas atividades.   

Como exemplo, podemos citar o seguinte relato referente aos procedimentos utilizados 

por um dos grupos de alunos na apresentação de um projeto  intitulado Oficina de MPB para 

crianças:   

 

Nesta oficina, o objetivo apresentado pelo grupo foi o de fazer com que o aluno 

tenha conhecimento dos diferentes gêneros musicais da MPB, identificando os 

gêneros das composições e os diversificados sons dos instrumentos musicais que 

foram utilizados. Inicialmente, o grupo apresentou uma breve história da MPB, 

especialmente do período da Bossa Nova. Em seguida, cantaram as canções da 

Formiga e da Borboleta da Adriana Calcanhoto, caracterizando cada uma com 

fantasias de formiga e de borboleta confeccionadas pelo grupo. Depois, o grupo 

apresentou o ciclo da vida das borboletas e a vida das formigas e, por último, 

cantaram as canções utilizando chocalhos de latinhas, matracas e tambor que podem 

ser confeccionados pelas próprias crianças. Achei muito interessante e curioso o 

que o grupo nos trouxe sobre a vida das borboletas e das formigas e como os 

vários instrumentos podem ser confeccionados aproveitando-se materiais 

recicláveis [...] (Alessandra). 
 

Conforme assinalei, o que mais chamou a atenção dessa aluna foram conteúdos 

secundários pertinentes a uma aula de Ciências.  Os conteúdos propriamente musicais que 

foram desenvolvidos sob uma perspectiva interdisciplinar não foram tão percebidos.  

Em outro relato sobre esta mesma oficina, a compreensão dos conteúdos musicais foi 

posta em evidência, conforme se observa:   

 

Acho que o grupo poderia ter explorado melhor o trabalho com a percepção 

auditiva, aproveitando o timbre dos instrumentos musicais que foram utilizados em 

jogos lúdicos de exploração e identificação sonora, estimulando as habilidades 

auditiva, motora e corporal e enriquecendo a atividade musicalmente com um 

arranjo mais elaborado da bandinha rítmica, pois todos os instrumentos tocaram a 

mesma coisa e ao mesmo tempo. Aprendemos nas discussões que a sonoridade e a 

qualidade de execução são melhores, se distribuirmos as partes entre os vários 

naipes da bandinha  (Viviane).  

 

Uma das atividades destacada pelos licenciandos em suas narrativas foi a oficina de 

construção de instrumentos musicais intitulada “De gota em gota fazemos chuvinha”. Essa 

oficina foi marcante pela forma como os alunos exploraram a temática da música da cultura 

indígena, conforme encontrei em vários depoimentos.  

Os procedimentos propostos pelos alunos no projeto foram: a exibição de um vídeo 

sobre a cultura indígena, seus usos, costumes e música; discussão sobre a função da música 

no cotidiano dos índios; exibição de imagens de instrumentos musicais da cultura indígena, 

destacando-se o pau-de-chuva; visitação ao Museu do Índio localizado na cidade de Embu das 
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Artes; confecção do pau-de-chuva com aproveitamento de materiais recicláveis; e, por último, 

leitura e sonorização da história
63

 usando efeitos sonoros elaborados pelos alunos.  

Considerei esse projeto o resultado da construção de um novo olhar sobre o trabalho 

com música na escola, produzindo mudanças significativas nas concepções desses 

licenciandos, referentes à educação musical:  

 

Confeccionamos diversos tipos de instrumentos e pudemos verificar que o som de 

cada um depende dos materiais utilizados: arroz, milho, feijão, pedrinhas, sementes, 

etc. Na confecção do pau-de-chuva, observei que o som da queda do arroz imitando 

a chuva depende do tamanho do tubo e da colocação dos pregos e palitos. O que 

achei mais interessante foi poder ―dar vida‖ a esses sons, introduzindo-os na 

história da ―Chuva‖ e as representações sonoras que elaboramos: chuva forte, 

chuvisco, chuva abundante, garoa, tempestade etc. A ideia desse instrumento foi 

muito proveitosa, pois pode ser utilizado em várias atividades: discriminação dos 

sons, construção de ritmos e sonorização da história. Percebi que a música permite 

construir pontes para trabalharmos outros conhecimentos e que, ao desenvolvermos 

um projeto desse tipo, a aula se torna muito mais interessante para a criança. 

(Kadja).  

 

O portfólio, além de conter narrações e reflexões sobre os conhecimentos produzidos 

e construídos individual e coletivamente, também apresentou observações, críticas e sugestões 

sobre o trabalho realizado, como se pode observar nesse comentário:  

 

A dinâmica apresentada pelos colegas foi bem agradável, fazendo toda a sala 

interagir. No entanto, a música que foi cantada é MPB? Quem é o cantor? Onde 

encontro? Para qual idade esta dinâmica é apropriada? Pois, do modo com que foi 

apresentada, as crianças precisariam saber ler e escrever e, nesta idade, [educação 

infantil] elas ainda não sabem. Acho que o interesse tem que partir da criança para 

que haja autonomia e um aprendizado significativo. Eu mudaria a proposta da 

atividade para uma dança na quadra, trabalhando a percepção rítmica das crianças. 

Eu começaria com ritmos conhecidos e depois, pediria para que eles dançassem 

seguindo o ritmo da música! (Sandra).  

 

 

Verifiquei que certas práticas também são geradas a partir de novas criações, 

ultrapassando ―receituários‖ de modelos repetitivos e mecânicos. O seguinte relato chamou a 

atenção, pelo fato de essa licencianda recriar uma dinâmica aprendida em aula, ao transferi-la 

para sua prática: 

 

Participei da aula no dia 17 de setembro e já apliquei na minha turma do 2º ano, uma 

das músicas aprendidas – a música Periquito. Além dos movimentos corporais 

propostos na música para cima e para baixo, criei outros: depois de fazerem com as 

mãos, fizeram com o corpo; depois, voltavam a fazer com as mãos e, ao mesmo 

tempo, retirando as palavras da música uma a uma e substituindo-as pelo canto com 

                                            
63

  FRANÇA, Mary. A chuva. 13. ed. São Paulo: Ática, 1993. 

 



244 
 

 

lalala, mas continuando com os gestos, para ver se as crianças reconheciam a melodia 

da parte tirada (Cláudia Beatriz). 

 

Ao final do semestre, fizemos um encontro entre os participantes da pesquisa-ação 

para socialização dos portfólios - momento de fundamental importância, no qual cada 

participante pode compartilhar com os demais, as impressões, saberes e conhecimentos 

construídos individual e coletivamente. 

 

8.2.2. Análise dos portfólios dos licenciandos em Educação Musical  

 

Além de relatarem as atividades e observações reflexivas, os licenciandos do grupo 

D – Educação Musical registraram em seus portfólios, observações voltadas para a interação 

do grupo e para emoções suscitadas durante as vivências das dinâmicas desenvolvidas em sala 

de aula, como as observações que seguem das alunas: 

 

Senti-me meio perdida e muito tímida na realização da dinâmica, pois era a minha 

primeira aula naquela turma. Percebi que, a princípio, o pessoal também se sentiu 

perdido. Mas, no decorrer da aula/atividade todos nós fomos percebendo o que era 

para ser feito e, aos poucos, fomos nos integrando enquanto grupo (Edna).  

 

Ao desenhar de olhos fechados, de acordo com a música que ouvíamos, reparei que 

a maioria da sala havia feito mais ou menos os mesmos desenhos que eu, ou seja, 

nós percebemos e sentimos a música coletivamente do mesmo jeito, pois o gesto 

está ligado ao som (Kátia).  

 

Convém ressaltar que, de modo geral, verifiquei que houve uma evolução no relato 

das observações desses licenciandos, pois, inicialmente, envolveram aspectos mais emotivos 

e, posteriormente, comentários mais reflexivos, reforçando a ideia do uso do portfólio como 

exercício de reflexão sobre a prática articulado à teoria: 

 
Percebi que o nosso corpo pode falar através de gestos e movimentos ao som da 

música. Som-movimento proporciona autoconhecimento, respeito, cooperação, 

socialização, criatividade e interpretação musical (Idani).  

 

Após a brincadeira de ―Siga o mestre‖, o grupo passou a refletir sobre algumas 

questões: é mais fácil ser guiado ou guiar? Ouvimos mais quando estamos parados 

ou andando? As respostas foram bem variadas (Kátia).  

 

 

Observações a respeito da própria formação pessoal, envolvendo     

autoconhecimento, a percepção de si mesmo e do outro, a singularidade da vivência e 

experiência, também constaram de diversas narrações nos portfólios desse grupo: 
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Perceber a escuta de si mesmo, a respiração em diferentes momentos e situações ao 

caminhar, fazendo parte da paisagem sonora, favorece a escuta interna de si mesmo 

e do outro, importante para a formação musical do educador (Edna).  

 

Descobrimos que cada pessoa ouve coisas diferentes em uma mesma melodia e que 

isso depende da experiência pessoal auditiva, dos nossos hábitos perceptivos se 

ouvimos música com frequência ou não. É interessante analisar por que determinado 

aspecto da música nos chama mais atenção do que outros e por que priorizamos uma 

coisa em detrimento da outra (Silvia).  

 

 

A transposição das vivências e experiências para a prática profissional também foi 

observada, conforme depoimentos de alguns alunos que já exercem a docência: 

 

Desde o primeiro dia de aula até hoje houve uma grande mudança na minha didática, 

no meu modo de trabalhar a educação musical com meus alunos. Comecei a utilizar 

algumas experiências vivenciadas nas aulas que deram certo. Acho isso muito 

importante para a minha formação pedagógico-musical, trazendo mais confiança ao 

meu trabalho como educadora (Edna).  

 

 

A experiência em compartilhar o ensino da música com as demais áreas do 

conhecimento, também foi abordado pelos participantes da pesquisa, pois o olhar desses 

licenciandos, ao iniciarem o processo de formação pedagógico-musical, estava centrado em 

aspectos exclusivamente musicais, sem qualquer conexão com o entorno, com a comunidade 

ou com conhecimentos de outros campos que são desenvolvidos nas escolas: 

 

Constatei que a educação musical não pode acontecer de forma isolada, fechada em 

si mesma, como um conhecimento específico e independente do que ocorre no 

cotidiano escolar. Nós, professores de educação musical, temos que estar atentos 

para os projetos que a escola está desenvolvendo, para os interesses musicais dos 

nossos alunos e para saber qual a contribuição da música às outras áreas do saber. 

Lá na minha escola, tive que trabalhar a música africana dentro de um projeto 

maior, que envolveu toda a cultura africana: história, geografia, literatura, artes e 

música. Fiz com os alunos uma pesquisa sobre a capoeira, o que eles sabiam sobre 

isso, que músicas são cantadas na roda de capoeira, quais os instrumentos que eles 

usam. Construímos até um berimbau com cabaça e bambu; depois, criamos uma 

apresentação musical com a ajuda do professor de educação física e participamos 

da feira da cultura que a escola realizou (Nelson).  

 

Como trabalho final, os alunos apresentaram um plano de aula de música 

direcionado ao ensino fundamental. Além das atividades sugeridas, os licenciandos criaram 

uma composição e elaboraram também, o arranjo da música a ser aplicada às crianças. 

(Anexo L) 
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8.3. Análise das entrevistas coletivas 

8.3.1. Entrevista coletiva com os licenciandos em Pedagogia 

 

A última etapa da pesquisa-ação consistiu na entrevista coletiva semi-estruturada, 

com a finalidade de efetuar uma reflexão conjunta sobre aspectos da educação musical que 

foram discutidos durante o semestre e as implicações das ações pedagógicas desenvolvidas na 

práxis dos licenciandos em formação inicial. Essa entrevista foi filmada com o consentimento 

de todos, para uso nesta pesquisa e divulgação dos dados.  

O início da entrevista com os licenciandos de Pedagogia consistiu em verificar quais 

as concepções construídas pelo grupo sobre o perfil do educador musical, após terem cursado 

a disciplina Linguagem Musical. Para esses alunos, o educador musical deve conhecer 

profundamente tanto os saberes musicais como os saberes da prática pedagógica, pois, caso 

contrário, a educação musical na escola será ministrada de forma muito superficial.  

A visão que os entrevistados têm sobre o educador musical revela a ênfase que 

atribuem aos aspectos pedagógicos, relativos aos processos de ensino-aprendizagem e à 

didática na escola, diferenciando-se do professor de música:  

 

O músico na sua formação está focando a música como arte e não como um ensino. 

Ele pode conhecer bastante sobre música, porém não sabe nada sobre a criança e 

nem sobre como ensinar música na escola. O músico não possui o respaldo que o 

pedagogo tem na parte pedagógica. Apesar de o pedagogo possuir pouco 

conhecimento musical, ele está mais bem preparado para ensinar música na escola 

do que, propriamente, o músico profissional. Isto acontece porque o pedagogo 

possui didática, conhece as etapas de desenvolvimento das crianças e sabe graduar 

as dificuldades.  

 

A preocupação com a formação pedagógico-musical é evidente ao mencionarem que o 

educador musical necessita ―aprender a trabalhar como um pedagogo faz com as crianças‖. 

Também afirmaram que no currículo do curso de Pedagogia deveria existir um tempo maior 

para a aula de música, pois somente duas aulas por semana em um único semestre é muito 

pouco para esta formação.  

Os licenciandos consideraram que é fundamental para o educador musical aprender a 

tocar um instrumento e a ler e escrever música, pois a falta desses conhecimentos diminui as 

possibilidades do pedagogo em desenvolver um trabalho mais sistemático e mais aprofundado 

com a educação musical.  

Observei que ocorreram mudanças na escuta musical desses licenciandos, pois, de um 

modo geral, todos os entrevistados mencionaram que, após cursarem esta disciplina, passaram 
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a ouvir música de modo diferente, com uma escuta mais crítica e compreendendo elementos 

estruturais da música que antes lhes eram despercebidos, como: ritmo, andamento, frases 

melódicas e a forma musical.  

Disseram, ainda, durante a entrevista, que a experiência vivida ao assistirem a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na Sala São Paulo, foi muito rica e produtiva 

para a formação pessoal e profissional, além de ter sido gratificante, pois puderam conhecer 

instrumentos musicais e assistir a uma orquestra tocando ao vivo, o que é bem diferente de vê-

la tocando pela televisão. 

Em relação às atividades desenvolvidas, a maioria referiu ter encontrado dificuldades 

nas dinâmicas de natureza rítmico-motora, devido à falta de coordenação dos próprios 

licenciandos e nas atividades de criação e produção musicais, justamente pelo pouco 

conhecimento que possuem sobre música e pela inexperiência com esta linguagem artística. 

Salientaram a importância do desenvolvimento de uma audição mais consciente e crítica e de 

conhecerem repertórios da música erudita em sua formação.  

Segundo as falas dos licenciandos durante a entrevista, as atividades práticas e 

estratégias de ensino explorando a imaginação, a criatividade e a improvisação de forma 

lúdica, assim como as atividades de exploração sonora e jogos de escuta, foram as mais 

apreciadas e de fácil assimilação para serem ensinadas.  

Para eles, a formação pedagógico-musical que tiveram propicia ao pedagogo apenas 

introduzir a música na escola, desenvolvendo conteúdos básicos de educação musical e 

trabalhando projetos interdisciplinares, dos quais a música faça parte. Todavia, o 

prosseguimento desse ensino deverá ser dado pelos professores especialistas, pois puderam 

perceber que os pedagogos, em geral, não possuem saberes musicais suficientes para o ensino 

e aprendizagem de conteúdos próprios da música.  

Ainda, os licenciandos manifestaram que o tempo destinado para a aula de música nas 

escolas é muito curto, geralmente são aulas de 45 minutos, realizadas uma vez por semana, 

em detrimento de outras disciplinas e conteúdos, como por exemplo, a alfabetização e a 

matemática, consideradas mais importantes pelos pais, diretores e coordenadores.  Este fator 

acaba desestimulando a realização de um trabalho mais frequente e sistematizado de educação 

musical por parte dos pedagogos. Todavia, a facilidade que o pedagogo possui em entremear 

conhecimentos de várias áreas, trabalhando de forma interdisciplinar, é preponderante para 

não deixarem a música à margem dos projetos pedagógicos, incluindo-a no cotidiano dos 

processos de ensino.   
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Destacou-se na fala dos entrevistados o fato de considerarem que, para o pedagogo 

desenvolver uma educação musical na escola, é preciso que, antes de mais nada, ele venha a 

gostar de música, pois, caso contrário, provavelmente deixará este ensino de lado.  

Retomando os ensinos da psicanálise, esse gostar de algo, mencionado pelos 

entrevistados, não poderia estar associado ao desejo de ensinar? Pois não é o desejo a força 

propulsora que nos toma e mobiliza nossas iniciativas, decisões e ações? Não seria o desejo, 

aquilo que está por trás dos bastidores de um saber dos professores? 

Para compreender com profundidade essas considerações, torna-se necessário 

empreender estudos e pesquisas que possam examinar e investigar essa temática à luz dos 

fundamentos da psicanálise. 

 

8.3.2. Entrevista coletiva com os licenciandos em Educação Musical 

 

A entrevista com os licenciandos em Educação Musical
64

 foi realizada ao término do 

semestre, aproveitando-se o momento de uma aula final para realizarmos uma reflexão 

conjunta sobre os efeitos do processo de ensino e aprendizagem nas concepções, valores e 

práticas dos licenciandos, sob uma perspectiva individual e singular de formação profissional.  

Os nove alunos participantes da entrevista coletiva foram unânimes em revelar que 

se sentiram decepcionados com a repercussão da Lei Federal 11.769/08, porque a legislação 

não trouxe clareza quanto à situação dos professores especialistas, ou seja, não esclareceu se 

serão esses professores a lecionar música nas escolas. Para eles, o especialista é o único que 

possui condições para: reger um coral, ensinar afinação e classificar e ensaiar a várias vozes; 

formar e reger uma banda ou uma orquestra com alunos da escola, elaborando e adaptando 

arranjos de acordo com o desenvolvimento musical desses alunos; organizar eventos e 

apresentações musicais e ainda, lecionar música ensinando conteúdos especificamente 

musicais.   

Na visão dos entrevistados:  

 

É uma incoerência e um absurdo existirem Cursos de Licenciatura em Educação 

Musical e colocarem outro professor para lecionar música nas escolas, como 

pedagogos ou professores de educação artística que não sabem nada de música. É 

capaz de as crianças passarem a detestar a aula de música, se o trabalho não for bem 

feito. Imagine o que eles farão na hora de reger um coral? E a afinação? (Juliana).  

 

                                            
64

  Devido a problemas técnicos, não foi possível filmar a entrevista coletiva com esse grupo, conforme previsto. 

O registro foi realizado por meio de anotações.  
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Percebe-se na fala desta aluna a dificuldade dos especialistas compreenderem um 

trabalho de educação musical realizado por não-especialistas e que esteja desvinculado de 

práticas formais, tais como a formação de conjuntos instrumentais ou vocais. A execução 

musical e o saber-fazer música é um dos pilares da educação musical escolar para alguns 

desses licenciandos.  

Nesse aspecto, argumentei que os pedagogos também lecionam outras disciplinas, 

como Matemática, e também não são especialistas em Matemática. Como resposta, os 

licenciandos disseram que: 

 

Todo mundo teve aula de matemática na escola, desde o primeiro ano até o último 

ano do ensino médio. Então, os pedagogos já têm uma ideia de como e do que 

ensinar. E música? Quem teve música na escola? Praticamente quase ninguém. 

Então, eles não têm a mínima ideia sobre o que fazer em uma aula de música 

(Kátia).  

 

 

Ao mencionar que atualmente os cursos de Licenciatura em Pedagogia estão 

inserindo em seus currículos disciplinas que ensinam a linguagem musical, os entrevistados 

manifestaram certa desconfiança sobre os resultados. As opiniões foram convergentes no 

sentido de que é muito pouco tempo de formação musical para esses professores e, sendo 

assim, é impossível adquirir conhecimentos necessários para realizar um trabalho mais 

aprofundado.  

Quanto ao desenvolvimento e crescimento pessoal, os participantes relataram que as 

primeiras aulas foram bem diferentes daquilo que eles imaginavam e, por isso, tiveram de 

―quebrar posturas rígidas‖ para se integrarem às atividades propostas, especialmente àquelas 

que trabalharam com movimento corporal. Alguns disseram que, a princípio, sentiram-se 

muito tímidos para realizarem os movimentos corporais, mas, aos poucos ―foram se 

soltando‖. 

Além disso, manifestaram que a vivência e a experimentação de atividades práticas 

foram fundamentais, para que eles pudessem compreender o trabalho com processos criativos 

de educação musical. Ressaltaram que os momentos de discussão e de reflexão conjunta, 

trouxeram descobertas e conhecimentos que contribuíram profundamente para o crescimento 

e desenvolvimento profissional e, também, pessoal: 

 

Acho que aprendi muito com os colegas e sinto que sou uma pessoa melhor do que 

era antes. Estas aulas modificaram meu olhar não só em relação à educação musical, 

mas também nos relacionamentos, no respeito mútuo e no aprendizado da escuta do 

outro (Silvia). 
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Em relação às dificuldades e desafios mediante as atividades desenvolvidas, os 

alunos referiram-se à dificuldade que tiveram em formular com clareza os objetivos 

subjacentes às atividades trabalhadas e a inexperiência em elaborar planos de aula. Porém, 

reafirmaram que, nas discussões e reflexões coletivas, os questionamentos de colegas 

mediados pelas orientações da professora foram fundamentais para clarificar as finalidades 

das propostas sugeridas, produzindo novos saberes.  

Ao indagar se eles haviam apreendido outros conhecimentos, além dos pedagógico-

musicais, os licenciandos salientaram que passaram a compreender com mais profundidade o 

papel do educador musical nas escolas. Para eles, é preciso exercer a docência não apenas em 

salas de aulas, mas realizar ações com a comunidade — pais, colegas de profissão, 

coordenadores, diretores, funcionários e comunidade de bairro — levando-os à compreensão 

da importância da música na escola, do seu valor para o desenvolvimento humano e da 

música como área de conhecimento.  

 


