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RESUMO 

 

CORDEIRO, Risaelma de Jesus Arcanjo Moura. O Estágio Supervisionado: uma 
proposta inovadora para a formação do professor de música. 2021. 155 f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2021. 
 
O Estágio Supervisionado ocupa posição de destaque nos currículos das 
licenciaturas em Música, seja por sua complexa natureza com relação ao papel 
formativo dos educandos, seja pela expectativa da articulação entre o conhecimento 
acadêmico e a prática profissional. Percebendo a necessidade de aprofundar o 
conhecimento acerca da formação inicial do professor de música na 
contemporaneidade e a sua relação com o currículo, chegamos ao seguinte 
problema de pesquisa: como repensar e propor o Estágio Supervisionado como 
componente curricular visando a formação do licenciando em música explorando 
espaços (ambientes) de educação não formal? O trabalho tem por objetivo investigar 
os processos formativos que têm contemplado a exploração de espaços educativos 
não formais da cidade durante a realização do Estágio em Música da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). A composição teórica da pesquisa apoia-se em 
estudos e fundamentos das áreas de Educação, Currículo e Música, que tratam da 
concepção do Estágio como componente curricular na dimensão de proposta 
integrada ao Projeto Pedagógico de Curso, da formação do profissional docente, do 
conhecimento pedagógico-musical, dos currículos inovadores e da cidade como 
extensão da instituição de educação formal. O procedimento metodológico privilegia 
a abordagem qualitativa, na modalidade de pesquisa de campo, sendo que os 
instrumentos utilizados para a coleta de dados são o questionário on-line aplicado 
aos egressos da licenciatura em Música da UFMA e as entrevistas realizadas com 
supervisores responsáveis pelo Estágio do Curso. Para análise e interpretação dos 
dados obtidos, optamos pela técnica da Análise de Conteúdo com apoio do software 
NVivo 12 plus. Os resultados sugerem que o Estágio em Música, quando realizado 
parcialmente ou totalmente em ambientes de educação não formal da cidade, 
possibilita significativas e diversificadas experiências profissionais em educação 
musical. Os achados sustentam ainda que a formação do licenciando perpassa a 
compreensão dos interesses e expectativas dos alunos, contextualizada às suas 
relações com a música fora do espaço escolar. Esperamos que os resultados da 
pesquisa junto à proposição do Projeto de Estágio em Música possam contribuir 
para repensar a formação do professor de música numa perspectiva inovadora, que 
integre universidade, escola e ambientes de educação não formal da cidade. 
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Inovação curricular. Formação do 
professor de música. Espaços educativos da cidade. 
  



ABSTRACT 

 

CORDEIRO, Risaelma de Jesus Arcanjo Moura. Supervised Internship: an 
innovative proposal for music teachers training. 2021. 156 p. Thesis (PhD in 
Education: Curriculum) – Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 
2021. 
 
Supervised Internship occupies a prominent position in undergraduate Music 
degrees curricula, either because of its complex nature regarding student’s 
educational role, or because expectations related to articulation between academic 
knowledge and professional practice. Realizing the need to deepen the knowledge 
about the initial music teachers training nowadays and their relationship with 
curriculum, we come to the following research problem: how to rethink and propose 
Supervised Internship as a curricular component aiming at music undergraduate 
training, exploring spaces (environments) of non-formal education? This work aims to 
investigate training processes contemplating non-formal city spaces exploration 
during a Music Internship at the Federal University of Maranhão (UFMA). Research 
theoretical framework is supported by studies and fundamentals in such areas as 
Education, Curriculum, and Music, which deal with Internship conception as a 
curricular component of a proposal integrated to a Pedagogical Course Project 
dimension, teaching professional training, pedagogical and musical knowledge, 
innovative curricula, and the city as a formal educational institution extension. 
Methodological procedure privileged the qualitative approach, field research 
modality, and instruments used for data collection were online questionnaire applied 
to Music degree graduates at UFMA and interviews carried out with responsible 
Stage supervisors at said course. For analysis and interpretation of the data 
obtained, we opted for Content Analysis technique with support of NVivo 12 plus 
software. Results suggest that Music Internship, when carried out partially or totally in 
non-formal education environments in the city, enables significant and diverse 
professional experiences in music education. The findings also support that the 
music undergraduate training permeates the understanding of the interests and 
expectations of the students, contextualized to their relations with music outside the 
school space. We expect that results of the research with the Music Internship 
Project proposal, can contribute to rethinking music teachers training in an innovative 
perspective by integrating university, school, and city non-formal education 
environments. 
 
Keywords: Supervised Internship. Curricula innovation. Music teacher training. 
Educational city spaces. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação do professor de música em cursos de licenciatura tem sido 

um tema de particular interesse desde que ingressei na carreira do magistério. De 

modo especial, tenho buscado respostas para as questões emergentes que 

perpassam a minha prática pedagógica. Mas, a minha trajetória profissional com a 

área de Música teve início desde a infância, com atividades de musicalização e de 

aprendizagem de instrumentos (violão, piano e violino) no Conservatório Estadual de 

Música Lorenzo Fernândez. Trata-se de um Centro Interescolar de Artes, em nível 

técnico profissionalizante, que oferece vários cursos em Instrumento, Canto e 

Decoração, e está localizado na cidade de Montes Claros, no estado de Minas 

Gerais. 

Nessa escola especializada passei vários anos de minha vida em 

processo de formação musical, como dissera, desde a educação infantil até 

completar o curso técnico em “Violão Clássico”. Cabe recordar que as etapas no 

Conservatório aconteciam concomitante às etapas previstas na educação básica, 

muito embora se tratassem de instituições formativas com currículos e objetivos 

educacionais distintos. Então, ao mesmo tempo que era aluna na escola básica, 

também estava matriculada no Conservatório de Música, e segui avançando nesse 

percurso formativo em ambos os espaços. 

Nesse ínterim, é conveniente ressaltar que além da formação técnica em 

Instrumento no Conservatório, optei ainda pela formação em nível técnico no Curso 

de Química da Fundação Educacional Montes Claros, instituição popularmente 

conhecida como “Escola Técnica”. Devo confessar que, mesmo tendo exercido a 

profissão na área de Química por um curto período de tempo, naquela época vivia 

entre o dilema de ser uma profissional da música ou optar por alguma graduação na 

área das Ciências Biológicas e da Saúde.   

Mas o encantamento pelo conhecimento em música e o desejo de 

continuar estudando violão determinariam minhas escolhas futuras, mesmo não 

tendo definido muito bem entre ser instrumentista ou ser professora de música. 

Desta forma, prestei vestibular para cursar a licenciatura em Arte, com habilitação 

em Música, vindo a ingressar na Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes-MG). Na época, como a referida Instituição de Ensino Superior não 

ofertava o bacharelado em Música, devo salientar que minha intenção inicial em ser 
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instrumentista foi sendo modelada pelo conjunto de experiências propiciadas pelo 

curso de licenciatura, que acabou por redefinir minha inclinação para o magistério.   

Então, após a integralização do Curso de Arte/Música pela Unimontes, as 

primeiras experiências como professora habilitada vieram por meio do ensino de 

violão. Desta forma, ministrei aulas no Curso de “Violão Popular” ofertado pelo 

Conservatório de Música de Montes Claros, ou seja, a mesma escola que outrora 

estudara.  

No decorrer do exercício do magistério, pude observar como meus alunos 

aprendiam a tocar o instrumento e o interesse que tinham pela música. Aos poucos, 

fui descobrindo mais sobre suas preferências, o repertório que lhes motivava, a 

escolha de conteúdos e atividades que seriam de maior importância, e tudo isso 

levava-me a refletir sobre o meu papel nesse processo educativo. Dedicação e 

esforço são fundamentais na trajetória da docência, mas há sempre alguma lacuna 

que precisa ser preenchida e, em meu caso, ficava cada vez mais evidente a cada 

período de ingresso de novas turmas no curso. Deparando-me com diferentes 

situações que eram até difíceis de lidar, percebia que não poderia ficar estacionada 

na profissão.  

Nesta ocasião, fui impelida a prestar o processo seletivo para ingresso no 

curso do mestrado em Música. Após algumas tentativas, tanto na área da Educação 

Musical quanto na da Etnomusicologia, acabei por ser aprovada pelo Programa de 

Pós-Graduação em Música (área de concentração Educação Musical) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). No mesmo período, ocorreu que também 

fora aprovada no mestrado em Etnomusicologia pelo Programa de Pós-Graduação 

em Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Tendo optado por cursar o mestrado em Educação Musical pela UFBA, 

mudei-me para a cidade de Salvador. Avançando nesta nova etapa formativa, 

desenvolvi pesquisa junto aos licenciandos do Curso de Música da referida 

universidade, especificamente, com os que estavam matriculados na disciplina de 

Instrumento Suplementar Violão. A forte influência que carregava das experiências 

como professora do Conservatório Estadual de Música foram, de certa forma, 

determinantes para delinear meu estudo naquele momento. 

Considero pertinente ressaltar que, durante o mestrado, tive a 

oportunidade de trabalhar no curso de extensão “Oficina de Violão” ofertado pela 

mesma universidade. Também fui tutora no primeiro curso de licenciatura em Música 
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no Brasil, na modalidade a distância, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Essas experiências se constituíram de significativa relevância para 

ampliar minha percepção sobre a formação do professor de música nos distintos 

contextos de atuação em educação musical, principalmente, no tocante ao ensino 

coletivo de instrumento. Então, no ano de 2008, após ter integralizado o curso, 

obtive o título de Mestre em Música com dissertação intitulada: Fatores que 

influenciam o desenvolvimento musical de alunos da disciplina Instrumento 

Suplementar (Violão).   

Por conseguinte, iniciei uma nova experiência que foi a fase de prestar 

concursos públicos para ingresso no magistério superior. Sendo que, no mesmo ano 

de 2008, obtive aprovação para lecionar como professora temporária no então 

denominado Curso de Educação Musical (licenciatura) pela Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), em Aracaju. E, já residindo na capital sergipana, durante o meu 

segundo ano na UFS decidi prestar concurso para o Conservatório de Música de 

Sergipe. Tendo sido aprovada, também atuei como professora ministrando aulas nas 

disciplinas de “Estruturação Musical” e “História da Música”. Assim, passei a lecionar 

tanto na universidade quanto na referida escola de música. 

Com o decorrer dessas experiências — que concorreram para que 

seguisse carreira como docente universitária —, novamente, prestei outro concurso 

público de caráter permanente. E, no ano de 2011, fui aprovada para o exercício do 

magistério no Curso de Música, licenciatura, pela Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), na capital São Luís. Nessa IES pude lecionar por um período de 

três anos. No tempo que atuei na universidade ministrei as seguintes disciplinas: 

Instrumento (Violão), Fundamentos da Educação Musical, Iniciação Musical, 

Metodologia do Ensino da Música e também fui supervisora do Estágio em Música. 

Durante o ano de 2013, porém, outro edital de concurso público foi 

lançado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), também na capital 

maranhense, e diante de tal oportunidade submeti-me ao referido processo seletivo. 

Com a aprovação, pude ingressar como docente efetiva no Curso de 

Música/licenciatura da UFMA, sendo que nesta IES tenho permanecido até o 

presente momento. 

Aliás, cabe ressaltar que o Curso de Música da Universidade Federal do 

Maranhão foi aprovado no ano de 2006 e passou a funcionar no ano de 2007. Seu 

Projeto Pedagógico preza por conhecimentos humanísticos, composicionais, de 
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aprendizagem de instrumentos, pedagógicos, além de valorizar a iniciação à 

pesquisa científica em música e incentivar a oferta de projetos de extensão para a 

comunidade.  

No referido curso tenho desenvolvido várias atividades típicas do 

magistério, tais como: ensino, orientação, coordenação e supervisão dos Estágios 

(obrigatório e não obrigatório) em escolas de educação básica e no terceiro setor. 

Além disso, pude coordenar dois projetos de extensão: o projeto de “Violão Coletivo” 

que atendeu adolescentes, jovens e adultos da comunidade externa, e também 

interna da própria universidade; e o projeto de “Musicalização para a melhor idade” 

em parceria com a Universidade Integrada da Terceira Idade (UNITI/UFMA), o qual 

atendia idosos com desejo de aprender música.  

Além disso, desempenhei função como coordenadora do Curso de 

Música, incluindo a participação em Colegiado. Atuei ainda como presidente do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), membro do Departamento de Artes e do 

Conselho de Centro, dentre outras atribuições que me foram conferidas. Todas 

essas atividades colaboraram largamente para ampliar a minha percepção acerca 

do universo que perpassa a prática docente para além da sala de aula. Ademais, 

possibilitou-me conhecer os tantos problemas oriundos do exercício da profissão, 

das diferentes culturas pedagógicas, das interações entre docentes e do 

funcionamento da macroestrutura institucional a qual estamos inseridos como 

educadores e, por vezes, desconhecemos as dinâmicas que as regem. 

Neste contexto de práticas exercidas na coordenação do curso foram 

promulgadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

continuada de professores em nível superior, isto no ano de 2015. Posteriormente, 

fui convocada pela Direção do Centro de Ciências Humanas para compor um novo 

Núcleo Docente Estruturante para que se iniciasse a reforma curricular do Curso de 

Música. Diante desta exigência, intensificou-se a minha reflexão sobre as demandas 

do magistério superior, uma vez que precisei aprofundar os conhecimentos sobre o 

currículo do curso, principalmente, em interação com os outros colegas da profissão.  

No decorrer desse processo retomei a reflexão sobre a minha prática 

pedagógica em sala de aula, nas disciplinas que ministrei, nas interações com os 

alunos, nas reuniões de Colegiado, enfim, dentre outras participações em atividades 

curriculares previstas. Acredito que os acertos e erros na trajetória acadêmica 

serviram como indicadores para a revisão do meu papel como docente universitária. 
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Na ocasião constituíram-se em momentos de rearranjos: das práticas, de ter novas 

atitudes, de fazer intervenções diferentes, mas também de construir novos 

conhecimentos em educação musical.  

Em reuniões com os professores do NDE para pensar a reforma curricular 

da licenciatura começara a perceber que, de fato, o cerne dos vários problemas 

relacionados à formação do licenciando estava estritamente ligado ao currículo. As 

discussões junto ao Núcleo levaram-me a refletir sobre a necessidade premente de 

construção de um novo Projeto Pedagógico de Curso que pudesse fazer alguma 

diferença na vida dos alunos. Muito embora, naquele momento, não soubesse bem 

de que modo poderia fazer tal contribuição.  

Foi quando, no ano 2015 até o final do ano de 2016, participando 

ativamente do processo de reforma curricular do Curso de Música da UFMA, 

buscava na literatura da área de Educação subsídios teóricos que contribuíssem 

para o aprofundamento do tópico. Na ocasião, tive acesso a alguns dos estudos 

fomentados pelo Grupo de Pesquisa “Formação de Professores e Paradigmas 

Curriculares” (FORPEC) e à “Revista e-Curricullum”, ambos vinculados ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP). De maneira especial, interessei-me pelas publicações que 

tratavam dos temas da inovação curricular no ensino superior e da formação 

docente. 

Então, a descoberta abriu-me um leque de possibilidades para repensar 

concretamente o Projeto Pedagógico do Curso que lecionava. Nesse caminho que 

acabara de adentrar, juntamente com as vivências no NDE, uma outra necessidade 

de aprendizagem com relação ao Currículo veio à tona, o que seria inevitável já que 

buscava uma compreensão mais aprofundada da área. Então, fiquei motivada a 

desenvolver um projeto de pesquisa para ingresso no doutorado, especificamente, 

no curso de Educação: Currículo, da referida universidade. 

Acredito que, como docente universitária, devo estar em permanente 

processo formativo e, decerto, isso implica em aprender mais sobre os currículos 

das graduações, até mesmo para compreender melhor os currículos das 

licenciaturas em Música. De toda forma, ingressar em um curso diferente e 

específico poderia colaborar para que entendesse melhor os problemas mais 

recentes e com os quais me deparava profissionalmente. Com isso, mantive a 
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convicção de que o doutorado contribuiria, sobremaneira, para repensar e ampliar a 

minha formação no processo de diálogo com outra área diferente da que atuo.  

Foi assim que, tendo me submetido ao processo seletivo para ingresso no 

doutorado pelo referido Programa de Pós-Graduação e após ter sido aprovada no 

ano de 2017, providenciei o afastamento das minhas funções na Universidade 

Federal do Maranhão para dedicar-me aos estudos e atividades do curso. Desta 

maneira, reitero que as inquietações provenientes das experiências acumuladas ao 

longo dos anos no magistério, bem como a influência da reforma curricular na 

licenciatura em Música durante minhas participações no NDE, foram determinantes 

para aprender mais sobre os currículos formativos das licenciaturas. 

Já na condição de aluna do Programa e com base no pré-projeto de 

ingresso, pretendia delinear minuciosamente o objeto de investigação e aprofundar o 

conhecimento sobre a atual realidade profissional dos egressos do Curso de Música 

da UFMA. Esclareço que busquei nesta proposta lançar um olhar de modo singular 

para os alunos que se dirigem às escolas de educação básica, compreendendo ser 

este o principal campo de atuação dos professores da área. Mesmo sabendo que a 

habilitação em música propicie ao docente lecionar em distintos espaços e contextos 

de educação musical não escolares. 

Consciente do cenário da inserção da música nos currículos escolares, 

surgiram, então, algumas indagações subjacentes sobre as experiências de crianças 

e adolescentes com a música, isto é, como se relacionavam com a música em 

outros espaços sociais? O que desejariam aprender musicalmente na escola? Como 

envolvê-los em experiências musicais significativas? Qual o sentido da presença da 

música nos currículos escolares? Finalmente, como o professor de música poderia 

atender às demandas escolares superando as dificuldades que surgem, na 

pretensão de contribuir com a própria formação?  

Diante dessas indagações que, somadas às experiências decorrentes do 

processo de reforma curricular na licenciatura em Música, foi possível chegar à 

delimitação do objeto desta pesquisa: o Estágio Supervisionado em Música. Nesta 

ocasião, relembro alguns dos momentos que atuei como coordenadora e 

supervisora do Estágio, responsáveis por me conduzir a enxergar a realidade de 

várias escolas básicas em São Luís. Posso dizer que se tratou de um período ímpar, 

de suma relevância para que aprendesse a lidar melhor com as dificuldades 
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oriundas da profissão e assim, junto aos estagiários, pudesse buscar estratégias 

para ajudá-los em sua formação.  

Então, considerando os aspectos destacados nesse percurso profissional, 

defino meu problema de pesquisa: como repensar e propor o Estágio 

Supervisionado como componente curricular visando a formação do 

licenciando em música explorando espaços (ambientes) de educação não 

formal? 

 

Objetivos da pesquisa 

 

Mediante o problema de pesquisa exposto, o objetivo geral deste trabalho 

consiste em investigar os processos formativos que têm contemplado a exploração 

de espaços, ambientes ou lugares de educação não formal da cidade, durante a 

realização dos Estágios do Curso de Licenciatura em Música da UFMA. Por sua vez, 

constituíram objetivos específicos do estudo: entender a concepção dos egressos e 

supervisores sobre as possibilidades do Estágio em Música ser realizado em 

ambientes localizados fora da escola; identificar práticas pedagógico-musicais que 

são desenvolvidas nesses espaços; analisar os aspectos que têm influenciado a 

formação dos licenciandos nesse contexto; por fim, repensar a proposta formativa do 

professor de música integrada aos espaços educativos da cidade. 

 

Relevância do trabalho 

 

A realidade do ensino de música em escolas de educação básica na 

cidade de São Luís do Maranhão tem apresentado vários desafios. No dizer dos 

egressos, os subsídios teóricos oriundos da academia não estão articulados à 

prática pedagógica na escola. Neste sentido, esta pesquisa traz elementos 

concretos para repensar a formação do professor de música tendo, no componente 

curricular do Estágio Supervisionado, a configuração necessária para propiciar a real 

articulação entre a teoria acadêmica e a prática docente. 

Sendo a música elemento singular da cultura brasileira e o Maranhão um 

estado rico em expressões artísticas e musicais populares, como é o caso do 

“Complexo Cultural do Bumba meu boi” reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade, os resultados desta pesquisa podem influenciar a 
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revisão de práticas pedagógico-musicais que se concentram somente no estudo do 

repertório tradicional europeu. O propósito é que os dados aqui disponibilizados 

venham a despertar nos alunos conhecimentos mais abrangentes sobre a arte e a 

cultura local da cidade. 

 

Relevância científica 

 

No que diz respeito à relevância do estudo para a comunidade científica, 

esperamos que os resultados evidenciados possam trazer contribuições específicas 

para o Estágio Supervisionado em cursos de licenciatura em Música de IES 

brasileiras. Apesar das significativas produções que contemplam o Estágio como 

componente de natureza prática dos currículos das licenciaturas, ainda são 

escassos os estudos que abordam a atividade numa perspectiva de inovação 

educacional nas graduações em Música, motivo pelo qual também abre um leque de 

possibilidades para repensar a inovação de projetos formativos desta área. 

Para se ter ideia, ainda são pouco expressivas as produções que 

contemplam o campo do Currículo nas licenciaturas em Música do país, por 

exemplo: Mateiro (2009) analisou os Projetos Pedagógicos de 15 (quinze) cursos de 

licenciaturas em Música em IES brasileiras; Mateiro e Borghetti (2007) avaliaram a 

implantação do currículo da licenciatura em Música da UDESC; Pires (2003) 

investigou a identidade destes cursos; e Sobreira (2014) fez um levantamento 

bibliográfico em 31 (trinta e um) exemplares da Revista da Associação Brasileira de 

Educação Musical (ABEM) e em 4 (quatro) exemplares da Revista de Fundamentos 

da Educação Musical publicados entre 1992 e 2013, na intenção de identificar 

estudos que permitissem o diálogo entre a área de Música e o campo do Currículo, 

atestando a carência deste enfoque. 

No campo da Educação também percebemos que são tímidas as 

publicações que buscam articulações com a área de Música. Dentre algumas 

investigações localizadas destacamos: Aquino (2016) que enfatizou os saberes 

musicais na educação básica; Esperidião (2012) que abordou a formação de 

professores de música; Pereira (2012) que tratou da noção do habitus conservatorial 

presente em currículos de licenciaturas em Música; e Soares (2008) que contemplou 

a prática, o currículo e o conhecimento interdisciplinar. Diante do exposto, é provável 

que os dados aqui levantados possam incentivar o início de propícias articulações 
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entre as áreas do Currículo, da Educação e da Música, trazendo significativas 

contribuições neste sentido. 

 

Relevância social 

 

Tendo em mente a inserção da música nos currículos escolares e os 

desafios que emergem desta realidade, o espaço da escola básica que reúne 

crianças, adolescentes e jovens com distintos gostos, expectativas e vivências 

musicais, torna-se local potencialmente rico para a formação dos licenciandos, como 

sugerido em vários estudos, dentre os quais podemos citar: Bellochio (2013), Del-

Ben (2013), Moura (2013), Moura, Cordeiro e Oliveira (2014), e Penna (2010ab). 

Nesse contexto, esta pesquisa reserva-se à complementação de outros 

trabalhos já desenvolvidos na dimensão social do fenômeno musical, haja vista que 

a música perpassa incontáveis espaços sociais da cidade que convidam à 

investigação. De maneira especial, pretendemos corroborar o enfoque educativo dos 

ambientes culturais e artísticos dos lugares onde a música se faz presente no 

cotidiano dos alunos. Inclusive, são ambientes onde já encontramos vários 

licenciandos exercendo “informalmente” diversas funções, por exemplo, em igrejas, 

teatros, salas de concerto, cinema, restaurantes, barzinhos, clubes, ruas, praças, 

parques e outros, como revelam alguns estudos: Andrade e Monastirsky (2018), 

Araújo (2012), Souza (2004, 2009, 2014), e Teixeira (2009). 

No dizer de Penna (2010a, p. 94), “o diálogo entre as diversas 

manifestações artísticas, trabalhado em sala de aula, pode promover a troca de 

experiências e a ampliação do universo cultural dos alunos”. Esse aspecto é 

imprescindível para que os professores saibam lidar melhor com as demandas 

sociais em sala de aula e ainda possam contribuir para o desenvolvimento cognitivo, 

biológico, afetivo, psicomotor, intrapessoal, interpessoal de crianças, adolescentes e 

jovens em idade escolar. Sendo assim, vislumbramos que os resultados deste 

estudo possam ampliar a concepção de formação dos licenciandos em música, 

ressignificada à luz das interações dos alunos da escola com os espaços de 

aprendizagem musical do entorno sociocultural. 
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Relevância pessoal 

  

Desde que tenho buscado aprofundar os conhecimentos sobre as 

produções que tratam das reformas curriculares inovadoras em cursos de 

graduação, este estudo configura-se por sua relevância no sentido de despertar 

reflexões mais aprofundadas sobre o tópico, especificamente, para a área da 

Educação Musical. Essa trajetória traz motivações sobre como tenho me formado 

professora universitária e isto inclui, o que posso fazer para repensar a formação 

dos licenciandos em música sob outro prisma. Tenho certeza de que os resultados 

aqui desvelados ajudarão a mim, como formadora, consolidar um trabalho mais 

colaborativo junto aos alunos da licenciatura, enxergando novas possibilidades do 

fazer musical. 

Além do mais, poderão ampliar o meu entendimento sobre a área da 

Educação e do Currículo, cujas propostas formativas devem ser melhor estudadas, 

pois constitui terreno fértil e necessário à construção de novos conhecimentos em 

música. Desse modo, os dados apresentados incentivam as possibilidades de 

inovação da sala de aula, reforça o uso e adaptação de metodologias participativas 

associadas às tecnologias digitais para o campo específico da Educação Musical, e 

ainda tem despertado meu interesse para pensar outras formas de organização do 

próprio currículo da licenciatura.  

Assim, numa concepção mais centrada nas necessidades profissionais do 

aluno universitário e mais contextualizada à realidade dos múltiplos espaços 

musicais da cidade, espero que as informações levantadas neste estudo possam 

conduzir ao constante diálogo entre universidade e escola, teoria e prática, 

fortalecendo as interações entre professor e alunos, sobretudo, para que as 

aprendizagens tenham sentido para a vida desses sujeitos. 

 

Ineditismo 

 

Nesta dimensão, o ineditismo da tese consiste na inovação do Estágio 

Supervisionado como componente curricular organizado na modalidade de Projeto, 

que integra situações-problema em educação musical provenientes dos espaços de 

educação não formal da cidade e cuja resolução demandará dos licenciandos 

significativas intervenções para o êxito do processo formativo. Isto perpassa a 
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definição de objetivos de formação profissional alinhados aos interesses da 

demanda escolar, a flexibilidade do planejamento, o uso de metodologias que 

promovam, sobretudo, a participação, o engajamento de alunos e estagiários, a 

mediação pedagógica, o desenvolvimento de habilidades e atitudes, a abordagem 

do conhecimento interdisciplinar, numa perspectiva integrada ao processo avaliativo 

que comporte toda a proposta educativa que defendemos neste trabalho. 

 

Organização da tese 

 

A presente tese encontra-se organizada em seis capítulos. No primeiro 

capítulo apresentamos nosso proceder com relação a cada uma das fases da 

pesquisa realizada, bem como as concepções acerca da metodologia aplicada à 

coleta, análise e interpretação dos dados do estudo. No segundo capítulo tratamos 

do Estágio como componente curricular na perspectiva de projeto integrado ao 

currículo do curso, o que inclui ainda seu planejamento e estrutura que entendemos 

ser de relevância para repensar o Estágio em Música. No terceiro capítulo 

abordamos as concepções vigentes acerca da formação inicial do professor de 

música para atuar na escola de educação básica e sua relação com a inserção da 

linguagem musical nos currículos escolares. No quarto capítulo evidenciamos os 

estudos e fundamentos que perpassam a construção de projetos educacionais 

inovadores, e as possíveis contribuições para a área da Educação Musical, 

sobretudo, na dimensão da cidade como espaço de educação não formal em 

música. No quinto capítulo apresentamos os resultados e as discussões desta 

investigação considerando a participação dos supervisores do Estágio em Música da 

UFMA e dos egressos do referido curso. No sexto capítulo explicitamos nossa tese 

referendada no Projeto de Estágio em Música, pensado e estruturado a partir de 

situações profissionais em educação musical provenientes dos espaços ou 

ambientes da cidade com a intenção de trazer consistente contribuição para inovar a 

formação do profissional educador musical. 
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1 CONCEPÇÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa em tela teve seus alicerces sustentados pela abordagem 

qualitativa que, em consonância com a natureza do problema de investigação, foi útil 

para a compreensão dos significados que os sujeitos (egressos e docentes) 

atribuíram ao objeto de conhecimento deste estudo: o Estágio Supervisionado do 

Curso de Música.  

Segundo elucida Chizzotti (2014, p. 28): 

 

o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível. 

 

Dessa forma, buscamos informações de relevância para entendermos 

com profundidade o papel do Estágio no processo formativo dos licenciandos em 

música. Neste intuito, tomamos como ponto de partida alguns dos aspectos mais 

característicos do cenário educativo-musical em escolas da rede básica maranhense 

a fim de encontrarmos sentido nas práticas pedagógicas desenvolvidas em espaços 

de educação não formal da cidade. A intenção foi que o fenômeno da formação do 

professor de música pudesse ser desvelado e interpretado à luz das diretrizes da 

abordagem qualitativa. Tal orientação nos indica que o “fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada”. (GODOY, 1995, p. 2). 

Cientes de que a pesquisa qualitativa permite a combinação dos mais 

variados métodos, orientações filosóficas e tendências epistemológicas que se 

aglutinam (CHIZZOTTI, 2003), decidimos optar pelo estudo de campo. Por sua vez, 

este delineamento de pesquisa permitiu-nos o aprofundamento da dimensão do 

Estágio em Música que, preferencialmente, tem ocorrido em espaços e/ou 

ambientes de educação não formal da cidade. 

Nessa acepção, o Curso de Música/licenciatura da UFMA foi escolhido 

como campo desta investigação e, deste modo, serviu “para designar o local físico e 

social onde os dados foram coletados em diferenciação aos locais que exercitam 

controle, como laboratórios [...].” (CHIZZOTTI, 2014, p. 30). A escolha do referido 

campo se deu pelo fato de que a universidade tem sido uma das principais IES 

públicas do estado do Maranhão ocupada com a formação de profissionais atuantes 
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em vários setores da sociedade, o que tem trazido também significativas 

contribuições para a reflexão acerca dos processos formativos no setor educacional.  

É notório que o campo da profissão tem se alargado cada vez mais com a 

abertura de espaços de educação não formal destinados à ocupação de licenciados 

da área de Música. Mas, o que nos moveu fortemente à exploração da questão 

abordada foram as contribuições que os espaços da cidade poderiam trazer para a 

formação de professores de música que buscam atender, sobretudo, a rede escolar. 

Por isso, reiteramos que nosso foco de pesquisa se ateve às contribuições advindas 

dos processos de aprendizagem em música oriundos das interações dos alunos com 

a cidade, para assim ressignificar o Estágio no espaço escolar. 

Outro motivo que nos incentivou a selecionar o Curso de Música da 

UFMA foi a familiaridade e o acesso ao campo, dado que compomos membro do 

quadro permanente de docentes desta licenciatura. Além disto, já atuamos como 

coordenadora e supervisora do Estágio exercendo atividades em creches e escolas 

públicas, desde a educação infantil até o ensino médio. De igual modo, as vivências 

junto ao grupo de docentes universitários que lidam com o Estágio curricular do 

curso constituíram aspectos determinantes para a definição do campo desta 

pesquisa, reforçando a ideia de que: 

 

O trabalho de campo ocorre em ambientes da vida real, com pessoas em 
seus papeis da vida real. Os ambientes [...], podem ser os lares das 
pessoas, locais de trabalho em empresas, ruas e outros espaços públicos, 
ou serviços como escolas ou clínicas de saúde. (YIN, 2016, p. 98). 

 

Em decorrência do conjunto de escolhas estabelecidas e com o propósito 

de trazermos contribuição inovadora para a formação do licenciando em música, 

assumimos as orientações da abordagem qualitativa para coleta, análise e 

interpretação do material extraído. Outrossim, da questão de pesquisa formulada, 

seguiram-se: 

 

[...] os procedimentos que emergem, os dados tipicamente coletados no 
ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente construída a 
partir das particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas 
pelo pesquisador acerca do significado dos dados. (RICHARDSON, 2017, p. 
67).  

 

Nessa concepção de pesquisa, buscamos a compreensão mais acurada 

do fenômeno da formação do professor de música, tendo como base o aporte 
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teórico nas áreas da Educação, do Currículo e da Música, sobretudo apoiamo-nos 

em: Carbonell (2016), Kraemer (2000), Masetto (2018ab), Masetto e Gaeta (2016), 

Nóvoa (2017, 2019) e Zabalza (2014). Os referenciais adotados iluminaram o 

entendimento do Estágio como componente curricular, a formação do profissional 

docente, bem como a dimensão do conhecimento pedagógico-musical que, 

integrados à noção dos currículos inovadores, sustentaram nossa proposição a 

respeito da formação do educador musical na perspectiva da exploração dos 

ambientes ou espaços da cidade. 

Por fim, quanto ao período de realização da pesquisa, ressaltamos que 

teve início no ano de 2017, tendo transcorrido até o ano de 2020, período que incluiu 

todas as etapas previstas durante o processo investigativo. Assim, tomando como 

base os procedimentos indicados pela abordagem qualitativa, em seguida 

apresentaremos os grupos de sujeitos que participaram do estudo e os critérios que 

privilegiaram a escolha dos mesmos para este trabalho.  

 

1.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

O primeiro grupo de sujeitos interessados em participar do estudo foi 

constituído por egressos da licenciatura em Música que atuavam na rede escolar. A 

escolha desse grupo se deu com o levantamento junto à Coordenação do Curso de 

Música do quantitativo de licenciandos que integralizaram a graduação do ano 2011 

ao ano de 2017, o que totalizou 72 (setenta e dois) egressos. Posteriormente, 

decidimos contatar, via e-mail, esses egressos a fim de sabermos daqueles que 

estavam exercendo o magistério com a disciplina de Arte e/ou Música nos distintos 

níveis na educação básica. Dos que foram contatados e retornaram, efetivamente, 

09 (nove) deles que preenchiam o requisito de atuação em escolas básicas, 

mantiveram-se dispostos em atender o convite. Por terem experiência com a 

educação musical na escola, estávamos convictos de que esse grupo traria 

informações mais consistentes sobre a prática profissional neste espaço. 

O segundo grupo de participantes foi constituído por 4 (quatro) docentes 

universitários, sendo: 1 (um) coordenador e 3 (três) supervisores responsáveis pelo 

Estágio I (educação infantil), Estágio II (ensino fundamental), Estágio III (ensino 

médio) e Estágio IV (informal). Convém explicar que esta terminologia “informal”, 

aplicada ao Estágio IV está prevista no Projeto Pedagógico do Curso de Música de 



27 
 

2006, atualmente em vigência. Na prática, trata-se do Estágio que é realizado em 

hospitais, escolas específicas de música, projetos sociais, Organizações não 

Governamentais, dentre outros espaços desta natureza. 

Salientamos que a coordenadora dos quatro Estágios também exercia a 

função de supervisora orientando grupos de estagiários no ensino médio durante o 

período da pesquisa. Ademais, os membros do grupo de docentes da licenciatura 

foram selecionados por coordenar, acompanhar, supervisionar e/ou orientar os 

estagiários da graduação. Destarte, do sentido que atribuiriam os sujeitos quanto à 

formação para o magistério em música por meio de experiências no Estágio, 

estávamos esperançosos que seus posicionamentos trouxessem dados substanciais 

para pensarmos a ideia da exploração dos espaços de educação não formal.  

Nesse segundo grupo de docentes, contamos ainda com a participação 

de 1 (um) professor da educação básica que atua em um dos Colégios de Aplicação 

da cidade de São Luís do Maranhão. Ressaltamos que o critério determinante para a 

escolha deste quinto membro do grupo de supervisores do Estágio foi que, o 

professor tem acompanhando vários licenciandos durante o exercício da atividade 

em campo. Além do mais, tem oferecido diferentes contribuições para o processo 

formativo dos acadêmicos por meio de significativas práticas e atividades entre os 

diferentes grupos de estagiários que têm acompanhado a cada semestre letivo.  

Outro critério importante no processo de escolha do professor foi a 

proximidade do Colégio no acolhimento e atendimento aos estagiários do Curso de 

Música, uma vez que a escola tem servido de maneira singular aos docentes e 

discentes universitários, em longos anos de parceria com a UFMA. Além do mais, 

trata-se de Colégio público com vários projetos que agregam professores, alunos e a 

comunidade externa, seja por meio de projetos de extensão ou outras modalidades, 

o que, inclusive, é uma particularidade desse espaço educacional que tem se 

colocado à disposição não só dos estagiários, mas de maneira especial à sociedade, 

prestando valoroso serviço aos inúmeros adolescentes, jovens e adultos que 

estudam ou já estudaram no estabelecimento. 

O terceiro grupo de participantes que se dispuseram a colaborar com a 

pesquisa foi formado por 17 (dezessete) egressos que concluíram o curso entre o 

período de 2011 à 2019. Desta vez, a principal razão de escolha destes sujeitos foi 

que os mesmos tiveram que cumprir os Estágios obrigatórios do Curso de Música 

durante o seu percurso formativo. Por isto, resolvemos abarcar um período mais 
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alargado de tempo para que outros licenciados pudessem se manifestar, referimo-

nos àqueles que não atuavam em escolas básicas. O esperado foi que houvesse 

ampla participação dos mesmos e que pudessem trazer sugestões importantes 

sobre as possibilidades da realização do Estágio em espaços de educação não 

formal, até mesmo para termos noção aprofundada de suas vivências e concepções 

sobre a realidade estudada. 

No Quadro 1, sintetizamos a composição de cada grupo dos participantes 

da pesquisa em tela: 

 

                        Quadro 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa 

 
1º grupo 

 
Egressos que são professores de música em escolas 
de educação básica. 
 

 
 

2º grupo 

 
Supervisores do Estágio do Curso de Música, 
incluindo, docentes universitários da licenciatura e um 
professor de educação básica do Colégio de 
Aplicação. 
 

 
3º grupo 

 
Egressos que cumpriram os Estágios obrigatórios da 
licenciatura. 
 

                          Fonte: A autora, 2020. 

 

Reforçamos que os critérios de escolha elencados fizeram toda diferença 

neste trabalho, haja vista que as experiências e as vivências relatadas pelos sujeitos 

em muito contribuíram para chegarmos aos delineamentos mais específicos do 

Estágio Supervisionado como componente curricular, visando uma perspectiva 

integrada de formação inicial dos professores de música que valoriza a universidade 

e a escola como espaços integrados de formação, e em resposta ao problema de 

pesquisa que norteou todas as nossas ações. 

Com base nas escolhas realizadas, no próximo subtópico detalharemos 

as condutas, encaminhamentos, métodos e técnicas utilizadas durante a pesquisa, 

que compuseram as cinco fases de delineamento do estudo, assim como as 

definimos de: fase exploratória; fase da visita ao campo; fase do levantamento dos 

projetos de música; fase complementar de coleta dos dados; fase da análise e 

interpretação dos dados. 
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1.2 Fase exploratória 

 

A primeira fase desta pesquisa, assim classificada como exploratória, foi 

delineada conforme o objetivo geral do estudo, segundo o qual: 

 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 2002, p. 41). 

 

Diante disso, consideramos a necessidade de trazer contribuições para a 

inovação da formação do professor de música, cujo tema ainda é pouco explorado 

no meio acadêmico. Esse direcionamento de pesquisa permitiu-nos desvelar com 

mais exatidão desde as primeiras impressões deixadas pelos egressos acerca do 

exercício do magistério em música nas escolas, até o conhecimento dos contextos 

de aprendizagem musical em espaços de educação não formais da cidade.  

Por outro lado, conscientes de que o cenário escolar é sempre dinâmico e 

com o passar dos tempos poderia ocorrer alguma mudança em particular no 

contexto da inserção da música na escola, esta fase inicial da investigação foi 

necessária para recolhermos informações mais amplas sobre a realidade local. Para 

avançarmos no processo de investigação precisaríamos de evidências mais 

atualizadas com relação à situação na qual se encontrava a educação musical nos 

currículos escolares da capital maranhense: principal localidade em que os egressos 

estão inseridos profissionalmente.  

Além disso, os dados obtidos nessa fase preliminar de investigação 

também foram úteis para melhor delineamento do problema de pesquisa e dos 

objetivos do estudo. Dessa maneira, as informações disponíveis forneceram um 

quadro mais sólido da situação profissional do licenciado em música nas escolas 

maranhenses e como a área tem se desenvolvido a partir da própria realidade local. 

Assim, no subtópico adiante, detalharemos sobre os procedimentos efetuados e as 

escolhas das técnicas para a obtenção de evidências junto ao primeiro grupo de 

egressos envolvidos neste estudo. 
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1.2.1 Do proceder com o primeiro grupo de participantes 

 

Como dito, no ano de 2017 — que se configurou com a iniciativa de 

conhecer um pouco mais sobre as concepções —, expectativas e dificuldades do 

primeiro grupo de participantes do estudo, o questionário on-line foi o instrumento de 

coleta de dados utilizado com os 9 (nove) egressos. Em conformidade com Gil 

(2008), dentre as vantagens que justificaram a escolha da técnica esteve presente a 

necessidade de atingir um número significativo de pessoas, até mesmo por causa da 

distância geográfica em que residem os licenciados. Outrossim, garantiu o 

anonimato dos respondentes evitando que a pesquisadora influenciasse as opiniões 

particulares daqueles que foram questionados.  

Nesse sentido, justificamos que foi indispensável o auxílio da ferramenta 

eletrônica, 

  

[...] principalmente devido às suas vantagens, entre as quais figuram os 
menores custos, rapidez e a capacidade de atingir populações específicas, 
assim como, do ponto de vista do respondente, é possível responder da 
maneira que for mais conveniente, no tempo e local de cada um. 
(MALHOTRA, 2006 apud VIEIRA; CASTRO; SCHUCH JUNIOR, 2010, p. 5). 

 

Quanto ao tipo de questionário aplicado com o primeiro grupo, optamos 

por estruturá-lo com questões fechadas e abertas (Apêndice A). Na elaboração das 

perguntas fechadas levamos em conta nossas experiências com os licenciados e as 

características específicas do contexto profissional em que atuam. Como Richardson 

(2017) recomenda que, ao optar por questões fechadas, o pesquisador tenha 

conhecimento o suficiente do grupo de pessoas que serão questionados, para que 

as opções de respostas sejam assim antecipadas. Por outro lado, as perguntas 

abertas nos proporcionaram informações mais detalhadas, haja vista que não 

tivemos a intenção de limitar os participantes com respostas prévias, em 

convergência com as orientações de: Gil (2008), Hill e Hill (2005) e Richardson 

(2017). 

Como recurso de apoio a tal procedimento fizemos uso do sistema de 

pesquisa on-line denominado survio.1 Trata-se de um tipo de software que permite a 

operacionalidade tanto na criação de diversos modelos de questionários e 

 
1 SURVIO. Programa de pesquisa on-line. Disponível em: https://www.survio.com/br/sobre-nos. 
Acesso em: 20 mai. 2020. 
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formulários quanto na padronização de dados obtidos por meio de gráficos ou de 

material textual, o que propicia ao pesquisador realizar a análise e a interpretação 

mais precisas e imediatas das informações coletadas. Com efeito, a ferramenta 

oferece ainda várias opções de modelos editáveis de pesquisa, sendo que os 

recursos disponibilizados para tanto podem ser aplicados de acordo com a 

necessidade do investigador e dos objetivos do seu projeto. Desse modo, os 

egressos foram comunicados, via e-mail, para que tivessem acesso ao questionário 

e assim pudessem respondê-lo.  

Aliás, nesse processo, foram utilizados os recursos computacionais, 

internet, aplicativos para gravação de vídeo, áudio, videoconferência, e-mails, além 

de softwares específicos para análise de dados, dentre tantos outros que estão cada 

vez mais presentes nas rotinas de estudiosos que recorrem à abordagem de 

pesquisa qualitativa. Tudo isto porque tais instrumentos permitem cobrir uma 

variedade de técnicas, desde as mais simples às mais complexas, corroborando o 

rigor da pesquisa científica em todas as fases e procedimentos adotados durante a 

coleta e tratamento dos materiais obtidos, conforme atestam: Bauer e Gaskell 

(2017), Flick (2009), Günther (2006) e Yin (2016). 

No entanto, Kelle (2017) adverte que a definição de cada recurso ou 

método a ser utilizado não se trata de uma escolha aleatória, pois deve-se pautar 

em critérios da metodologia da pesquisa, no problema e nos objetivos da mesma. 

Por tais razões, os recursos utilizados durante o período de investigação levaram em 

consideração os direcionamentos indicados. 

Por fim, reiteramos que o questionário inicial, feito com o primeiro grupo 

de egressos desta fase exploratória da pesquisa, foi essencial para obtermos 

compreensões mais amplas e atualizadas sobre o currículo do Curso de Música, 

demandas profissionais, dentre outros aspectos que tiveram por finalidade melhor 

delineamento do problema e dos objetivos do trabalho. Tendo encerrado esta etapa, 

partimos para a segunda fase da pesquisa que se consistiu em visita presencial ao 

campo de investigação: a UFMA (sede onde está localizada a licenciatura em 

Música), e cuja descrição encontra-se no próximo subtópico. 
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1.3 Fase da visita de campo 

 

A segunda fase do processo investigativo, ocorrido no ano de 2018, 

caracterizou-se pela ida da pesquisadora à Universidade Federal do Maranhão para 

a realização das entrevistas. Nesse intuito, contamos com a participação específica 

do segundo grupo de docentes, que são os supervisores do Estágio em Música, 

conforme mencionamos anteriormente.  

Nesta fase, a coleta de dados contemplou a técnica da entrevista 

qualitativa e semiestruturada, realizada com auxílio de aplicativo de gravador de 

áudio em formato MP3. Neste tipo de entrevista, o mais importante não foi a 

contagem de opiniões das pessoas e sim “explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão. [...] o que nós estamos 

interessados em descobrir é a variedade de pontos de vista no assunto.” (GASKELL, 

2017, p. 68). Por tal razão, não selecionamos extensa gama de docentes e egressos 

da licenciatura em Música para entrevistá-los somente para multiplicar as suas 

opiniões sobre o assunto. Mas, buscamos assegurar que fosse escolhido apenas um 

grupo de profissionais com distintas experiências e opiniões sobre o Estágio em 

espaços de educação não formal. Assim, para que pudessem colaborar trazendo à 

tona os aspectos mais significativos que perpassam a formação inicial do professor 

de música. 

Outro aspecto que valorizamos durante as entrevistas foi o modo de dar 

início e término às conversas com cada profissional, uma vez que estávamos diante 

de colegas da profissão. Nessas circunstâncias — que há facilidade de diálogo e 

acesso ao grupo —, não caberia nos delongarmos demasiadamente na coleta das 

informações, isto é, para além do planejado. O recomendado por Yin (2016, p. 125) 

é que se “pense sobre como você quer abordar cada pessoa a ser entrevistada e os 

temas que você quer abordar antes de iniciar novas conversas.” Por isso, 

concordamos com o autor que no início da conversa o entrevistador prepare seu 

diálogo e não se lance sobre o mesmo sem qualquer planejamento. 

 

1.3.1 Do proceder com o segundo grupo de participantes 

 

Seguindo as diretrizes para o início das entrevistas e antes mesmo de 

fazermos as gravações, decidimos por um breve diálogo com cada um dos 5 (cinco) 



33 
 

supervisores do Estágio, para a exposição dos temas que seriam abordados durante 

a coleta das informações. Decerto, esta iniciativa permitiu aos entrevistados que 

esclarecessem suas dúvidas previamente e que ficassem mais à vontade para 

darmos continuidade às gravações. Após tal procedimento, demos sequência ao 

Roteiro das questões planejadas e a cada vez que surgiam elementos de relevância 

para aprofundarmos nossa investigação, elaborávamos nova pergunta para o 

entrevistado, como permite a modalidade da entrevista semiestruturada.  

Nessa acepção, o Roteiro das entrevistas iniciais com os supervisores do 

Estágio foi composto pelas seguintes perguntas: 1. Como tem sido o planejamento 

do Estágio Supervisionado que esteve sob a sua responsabilidade? 2. Como foi 

escolhido o seu campo de Estágio? 3. Houve algum empecilho com relação à 

inserção ou atuação dos estagiários em campo? 4. Quais as práticas e atividades 

musicais realizadas durante o Estágio? 5. O que você diz sobre essas práticas 

pedagógico-musicais, das aulas de música durante a atuação em campo do 

estagiário? 6. Em sua opinião, essas práticas foram as que tiveram mais 

engajamento? 7. Quais as maiores dificuldades que você enfrentou com relação ao 

desempenho dos estagiários? 8. O que você modificaria no Estágio do Curso de 

Música, tal como é concebido atualmente? 

Fizemos entrevistas individuais, ou seja, com cada supervisor do Estágio 

em particular. A intenção foi propiciar-lhes oportunidades para discorrerem com 

maior liberdade sobre o componente do Estágio, suas sugestões e dificuldades com 

relação à prática pedagógica, dentre outros assuntos que poderiam emergir das 

experiências relacionadas aos ambientes não escolares de educação musical, caso 

houvessem. Ao final de cada entrevista, se desejassem, os participantes poderiam 

ainda discorrer livremente sobre alguma sugestão ou comentário adicional com 

relação ao Estágio Supervisionado. 

Nesta etapa presencial em campo, na qual tivemos a oportunidade de 

visitar o local de estudo e dialogar com os participantes de maneira mais próxima da 

realidade, de certo modo, possibilitou-nos relembrar nossa prática enquanto docente 

e perceber as mudanças ocorridas no contexto profissional de atuação. 

Consideramos que a experiência foi de suma importância, pois a inserção em 

campo, na condição de pesquisadora, ampliou nossa percepção sobre o objeto de 

estudo, o que acabou contribuindo para fortalecer e pensar nossa tese.  
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Cabe informar ainda que durante as entrevistas realizadas no decorrer da 

visita, descobrimos a existência de projetos de música do Colégio de Aplicação que 

contavam com a participação de alguns dos estagiários da licenciatura. Dado o 

interesse pela iniciativa, no ano seguinte, partimos para o levantamento mais 

detalhado de informações sobre os referidos projetos, como trataremos em seguida. 

 

1.4 Fase do levantamento de projetos de música 

 

Na terceira fase da pesquisa, ocorrida no ano de 2019, realizamos 

levantamento adicional dos projetos de música que têm sido implementados com 

alunos do ensino fundamental e médio do Colégio de Aplicação, como dissemos 

anteriormente sobre as razões que nos levaram a priorizar este campo de Estágio. 

Tivemos por finalidade a obtenção de dados mais concretos sobre a participação 

dos estagiários da licenciatura em Música nas atividades realizadas em ambientes 

de educação não formal, que tivessem alguma correlação com os projetos ativos. 

Para tanto, fizemos uso de e-mail para solicitar ao proponente os resumos dos 

projetos específicos de música, com o intuito de analisar previamente o conteúdo 

das informações. 

Recorremos à consulta desses registros na expectativa de que nos 

revelassem novas informações sobre as possíveis participações dos estagiários em 

distintas situações profissionais em educação musical, uma vez que: 

 

Os documentos são destinados ao registro das rotinas institucionais, ao 
mesmo tempo, ao registro da informação necessária para a legitimação da 
maneira como as coisas são feitas nessas rotinas [...]. Portanto, os 
documentos podem ser utilizados, buscados e reutilizados já no contexto 
prático. (FLICK, 2009, p. 235). 

 

Tendo acesso aos resumos para conhecimento do conteúdo dos projetos 

de música, estávamos cientes de que seria possível a formulação de questões mais 

específicas sobre o tópico em estudo. Por tal razão, poderíamos realizar novas 

entrevistas com o supervisor do Estágio que coordena os projetos, com a finalidade 

de aprofundarmo-nos no tema da pesquisa. 
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1.5 Fase complementar de coleta dos dados 

 

Na quarta fase da investigação, no ano de 2020, foi imprescindível que 

procedêssemos com a realização de entrevistas adicionais junto aos supervisores 

do Estágio em Música. Devido ao período transcorrido desde as entrevistas iniciais, 

julgamos necessário dados complementares e atualizados sobre a situação do 

Estágio e a formação do licenciando em música no âmbito da exploração de 

espaços ou ambientes da cidade. 

Dessa vez, o WhatsApp foi a ferramenta digital escolhida para a obtenção 

de novos dados da pesquisa, remotamente, haja vista a distância geográfica que se 

encontra a pesquisadora e os supervisores, bem como o tempo disponível para 

conclusão do doutoramento. Nessas circunstâncias, uma segunda ida a campo seria 

inviável no presente momento e dificultaria o encaminhamento final do processo.  

Com relação ao Roteiro das entrevistas semiestruturas e realizadas com 

os docentes supracitados, formulamos as perguntas que se seguem: 1. Das 

atividades desenvolvidas durante o Estágio, houve alguma atividade de música fora 

da escola, digo, em espaço extraescolar?2 2. Como vocês exploraram esses 

espaços fora do colégio, explorando algum espaço da cidade? 3. Como é que eles 

foram, os estagiários, preparados para lidar com essa prática? 4. Como você avaliou 

todo esse processo do início, desde o planejamento até o final? 5. Foi dado um 

feedback dos estagiários com relação essa atividade, essa prática desenvolvida no 

Estágio? 6. E com relação aos alunos, da escola, que participaram dessa atividade, 

que estiveram engajados nesse processo, qual foi o feedback? 7. Como você 

percebe a utilização de espaços extraescolares para a formação do estagiário de 

música? 8. Você considera importante que o Estágio seja realizado em outros 

espaços que não os escolares? Por quê? 

Ademais, contatamos novamente o professor responsável pela execução 

dos projetos, a fim de recolhermos informações complementares sobre possíveis 

mudanças com relação aos mesmos e como se encaminhava a participação dos 

estagiários nessas atividades. Por conseguinte, fizemos nova entrevista que se deu 

com uso de aplicativo WhatsApp, haja vista que a ferramenta permite envio de 

 
2 O termo “extraescolar”, mencionado durante as entrevistas e questionários, deve ser interpretado no 

contexto da concepção da educação não formal, conforme explanamos no Capítulo 5, 
especificamente, no subtópico que trata da cidade como espaço de educação não formal em música. 
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mensagens, chamadas de vídeo e de voz, e cujos áudios puderam ser gravados. O 

Roteiro dessa entrevista foi composto por duas perguntas fundamentais: 1. Quais 

desses projetos, pode me dizer, quais deles estão na ativa e como eles têm sido 

desenvolvidos? 2. Alguns ou algum desses projetos têm a participação efetiva dos 

estagiários do Curso de Música? 

Por fim, salientamos que os arquivos contendo os áudios das entrevistas 

e os questionários respondidos pelos sujeitos que participaram desta pesquisa 

encontram-se sob a responsabilidade de sua proponente. Reiteramos que os 

referidos arquivos não serão publicizados, uma vez que todos os envolvidos têm 

suas identidades preservadas em observância ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido/TCLE, conforme modelo disponibilizado (Anexo 1). 

 

1.5.1 Do proceder com o terceiro grupo de participantes 

 

Ainda nesta quarta fase da pesquisa, em 2020, reforçando a necessidade 

de coletar informações mais específicas sobre o Estágio em ambientes de educação 

não formal da cidade, decidimos contatar o terceiro grupo dos egressos. Convém 

relembrarmos que foram convidados 86 (oitenta e seis) licenciados em música, mas 

dos que efetivamente retornaram formou-se um grupo composto por 17 (dezessete) 

egressos que se dispuseram a trazer contribuições para o estudo.  

Nessa ocasião, o instrumento usado para a coleta de dados foi o 

questionário on-line. Contudo, preferimos elaborar perguntas discursivas para que 

os egressos tivessem mais liberdade ao emitirem opiniões sobre as suas práticas, 

vivências, dentre outros aspectos, que pudessem colaborar para a formação inicial 

do licenciando em música. (Apêndice B).  Da mesma forma que fizemos com o 

primeiro grupo de egressos, o survio foi o software utilizado para elaboração e envio 

do questionário digital para o terceiro grupo de sujeitos. 

Com tal iniciativa, buscamos ouvir as vozes dos ex-alunos da licenciatura 

em Música uma vez que já teriam passado pelas demandas do Estágio curricular do 

curso, e poderiam trazer à tona sólidas contribuições sobre as vivências e/ou o 

funcionamento do Estágio em espaços de educação não formal.  

Outrossim, considerando que o foco do processo de aprendizagem está 

centrado no aluno, por isto foi pertinente termos obtido dados tanto dos supervisores 

quanto dos egressos que têm diferentes perspectivas sobre o objeto investigado. No 
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Quadro 2 sintetizamos as ações que integraram as cinco fases durante o percurso 

de realização da pesquisa, abaixo: 

 

Quadro 2 – Fases da pesquisa 

 Fases 
 

Ano Sujeitos envolvidos Técnica ou 
método utilizado 

 

I Exploratória 2017 1º grupo: egressos 
professores da 

educação básica 
 

Questionários  
 

II Visita de campo 2018 2º grupo: supervisores 
do Estágio 

 

Entrevistas 

III Projetos de música 2019 Professor do Colégio de 
Aplicação 

 

Levantamento 
dos projetos 

IV  
 

Complementar 

 
 

2020 

2º grupo: supervisores 
do Estágio de Música 

 

Entrevistas 

3º grupo: egressos da 
licenciatura em Música 

 

Questionários 

V Análise e 
interpretação dos 

dados 

 
2020 

 
A pesquisadora 

 

Análise  
de  

Conteúdo 

             Fonte: A autora, 2020. 

 

Quanto aos procedimentos realizados durante a quinta fase da pesquisa, 

de acordo com o que mencionamos no quadro acima, faremos a descrição 

pormenorizada do seu conteúdo no próximo subtópico. 

 

1.6 Fase da análise e interpretação dos dados 

 

A quinta fase da pesquisa compreendeu o caminho trilhado para a análise 

e intepretação dos dados recolhidos. Naquela ocasião, optamos pelo procedimento 

da “análise de conteúdo”, uma vez que nos permitiu integrar um conjunto de técnicas 

que possibilitou manter o rigor científico no manejo das informações adquiridas por 

meio dos questionários on-line e das entrevistas.  

De acordo com Chizzotti (2014, p. 114), a análise qualitativa de conteúdo 

compõe: 

[...] uma dentre as diferentes formas de interpretar o conteúdo de um texto 
que se desenvolveu, adotando normas sistemáticas de extrair os 
significados temáticos ou os significados lexicais, por meio dos elementos 
mais simples de um texto. Consiste em relacionar a frequência da citação 
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de alguns temas, palavras ou ideias em um texto para medir o peso relativo 
atribuído a um determinado assunto pelo seu autor. 

 

No entendimento de Flick (2009), esse procedimento é útil para analisar o 

material textual seja qual for a sua origem, ou seja, meio eletrônico, imagem ou  

outra natureza. Nesta acepção, concordamos com o autor que o objetivo principal do 

método escolhido implica em reduzir o volume de informações coletadas e que: 

 

Uma de suas características essenciais é a utilização de categorias, as 
quais são normalmente obtidas a partir de modelos teóricos: as categorias 
são levadas para o material empírico e não necessariamente desenvolvidas 
a partir deste, embora sejam reiteradamente avaliadas em contraposição a 
esse material e, se necessário, modificadas. (FLICK, 2009, p. 291). 

 

Em consideração às recomendações do autor, o mais importante nesse 

processo de redução dos dados é selecionar as informações de maior relevância 

para que, somadas, possam responder à questão de pesquisa proposta. Segundo 

Flick (2009), o pesquisador pode ainda fazer uso de software projetado para a 

análise de dados qualitativos com auxílio de computador. Ferramentas deste tipo 

são disponibilizadas pelo mercado em distintos modelos e versões, sendo que os 

softwares mais usados são o Atlas.ti, o MAXQDA e o NVivo (que optamos). Por sua 

vez, cabe ao pesquisador fazer suas escolhas conforme os objetivos de seu próprio 

estudo.  

Diante desse processo de escolha, o importante é ter ciência de que 

nenhum software desempenhará sozinho o papel e o esforço do pesquisador, o qual 

deve dispensar um tempo considerável para aprendizagem e manuseio da 

ferramenta digital. Mas, tendo vencido as dificuldades iniciais, endossamos que há 

várias vantagens em utilizar tais recursos, por exemplo, o ganho de tempo na 

análise de projetos volumosos em material textual. Além do mais, os softwares 

dispõem ainda de recursos diversificados para a apresentação dos dados analisados 

e permite operacionalizar o trato das informações de variadas fontes ao mesmo 

tempo, o que corrobora para o aumento da qualidade na pesquisa. Como explica Yin 

(2009, p. 231), trata-se do “ganho em coerência nos procedimentos analíticos ou o 

rigor extra na análise.” Por tais razões, reforçamos nossa adesão ao software NVivo 

12 plus. 

Cientes de que a análise qualitativa de conteúdo permite ao pesquisador 

fazer uso de diferentes procedimentos para o tratamento dos textos, decidimos optar 
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pelas etapas recomendadas por Yin (2016), que segue um ciclo de cinco fases 

(numeradas de 1 a 5) as quais são indicadas pelas setas ilustradas na Figura 1: 

 

Figura 1 – Cinco fases de análise e suas interações 

 

                            Fonte: Adaptado de Yin (2016, p. 159). 

 

Como explica o autor, as setas bidirecionais da figura significam que os 

pesquisadores podem oscilar entre as duas fases, de modo que a análise não se 

prende a uma única maneira de ser realizada, mas pode transitar de maneira não 

linear em cada um dos momentos das cinco etapas previstas. Assim, seguindo as 

instruções recomendadas por Yin (2016) e complementadas por Flick (2009), 

discorreremos sobre nosso proceder com relação aos dados recolhidos por meio 

dos instrumentos de coleta contemplados: o questionário e as entrevistas. 

 

1.6.1 Dos questionários 

 

É conveniente explicar que o software survio on-line foi útil para 

otimização do envio do questionário eletrônico a cada grupo de sujeitos. Mas, ao 

disponibilizar uma organização prévia das respostas no sistema, torna-se ao mesmo 

tempo incompleta por não exercer o papel que cabe ao pesquisador. Por esta razão, 

e para termos acesso ao conteúdo oriundo de cada um dos questionários recebidos, 

fizemos download dos mesmos em formato pdf e em seguida importamos para o 

software NVivo a fim de que pudessem ser analisados e interpretados. Esta primeira 

etapa denominada “compilação”, consistiu na organização inicial das notas obtidas 

com uso do questionário e foram agrupadas em arquivos distintos, ou seja, 

provenientes de cada um dos informantes que retornaram.  
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Após tal procedimento, passamos à segunda etapa da análise: a da 

“decomposição” dos dados descritivos que foram fragmentados em unidades 

menores por meio de minuciosas e exaustivas leituras dos textos. A intenção foi 

identificar aspectos de relevância que contribuíssem para a formação do licenciando 

em música explorando espaços ou ambientes da cidade de São Luís. Para tanto, 

separamos os dados que julgamos pertinente com o tema apresentado daqueles 

que de alguma maneira não iriam corroborar o mesmo. 

Ressaltamos que foi necessário repetir o procedimento reorganizando os 

fragmentos do texto e reagrupando-os em linhas ou frases, em sequências 

diferentes por várias vezes, a fim de que se descobrir outras informações que não 

teriam sido reveladas anteriormente. Esta fase compôs a terceira etapa da análise, a 

da “recomposição”, que de acordo com o modelo proposto por Yin (2016) resultaria 

na categorização de novos códigos descobertos. Cabe salientar que deste processo 

de codificação aberta originou-se a lista de categorias referentes ao material 

extraído tanto dos questionários quanto das entrevistas, o que trataremos no 

subtópico posterior. 

Na definição de Flick (2009), os códigos representam o conteúdo de uma 

categoria e, neste quesito, devem oferecer auxílio para lembrarmos a referência 

desta mesma categoria. Por conseguinte, estamos de acordo que: 

 

as categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que 
recolheu [...] de forma a que o material contido num determinado tópico 
possa ser fisicamente apartado dos outros dados. (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 221). 

 

A quarta etapa, da “interpretação”, envolveu o uso do material outrora 

decomposto para recompor e expressar, por meio de excertos, as respostas 

discursivas dos egressos, o que se trata de uma nova narrativa resultante do 

processo analítico. Ademais, outra forma de exibição dos dados qualitativos que 

empregamos neste estudo se fez com uso de recurso gráfico (quadros), que no 

entender de Yin (2016, p. 218) “incluem qualquer tipo de desenho, esquema ou 

trabalho manual.” 

A quinta e última etapa analítica trata-se da “conclusão”, ou seja, das 

extrações conclusivas que chegamos diante de todo o estudo e que, alinhado ao 

modelo de Yin (2016, p. 185), “devem estar relacionadas à interpretação da quarta 
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fase e, por meio dela, a todas as outras fases do ciclo.” Com relação à última etapa 

do ciclo, que se entrelaça à fase da interpretação de dados, buscamos apresentar os 

significados mais amplos deste trabalho com as recomendações que lhes são 

inerentes, e os quais serão expostos em capítulo correspondente ao final da tese. 

 

1.6.2 Das entrevistas 

 

Com relação às entrevistas realizadas junto ao grupo de supervisores dos 

Estágios do Curso de Música e também com o supervisor que acompanhava os 

estagiários no Colégio de Aplicação (segundo grupo de sujeitos da pesquisa), 

salientamos que todos os áudios gravados foram transformados em textos, isto é, 

com transcrição literal das falas desse grupo de docentes que participaram do 

estudo. Para Günther (2006) trata-se do tipo de transcrição mais completa e 

informativa que, em nosso entender, permitiu-nos maior compreensão dos 

significados emitidos pelos docentes acerca do objeto desta investigação.  

Feito isto, os arquivos de textos resultantes das entrevistas foram 

reunidos em função das atividades e práticas pedagógicas desenvolvidas em 

espaços de educação não formal da cidade de São Luís em algum momento dos 

Estágios Supervisionados em Música, e que os licenciandos precisaram cumprir 

conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso. 

Da mesma forma que procedemos com os questionários aplicados junto 

ao grupo de egressos do curso, fizemos com o material textual advindo das 

entrevistas realizadas. Isto significa que todos os dados adquiridos foram 

organizados e submetidos aos mesmos procedimentos da análise qualitativa de 

conteúdo proposto por Yin (2016), que contemplou as cinco etapas analíticas 

(compilação, decomposição, recomposição, interpretação, conclusão) com apoio do 

software NVivo 12 plus, como já mencionamos. 

Tendo cumprido as etapas da análise qualitativa de conteúdo por nós 

delineada, e para se ter referência do decurso das primeiras entrevistas que fizemos 

durante a visita de campo, no Quadro 3, trazemos as informações mais detalhadas 

sobre os procedimentos realizados nesta fase do estudo, a seguir: 
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      Quadro 3 – Entrevistas iniciais 

ENTREVISTAS 

Participantes Local Data Duração 

Supervisora 1 São Luís/MA 01/10/2018 39’17” 

Supervisor 2 São Luís/UFMA 24/09/2018 30’13” 

Coordenadora-supervisora 3 São Luís/UFMA 27/09/2018 32’33” 

Supervisora 4 São Luís/UFMA 25/09/2018 45’19” 

Supervisor 5 (Entrevista 1) São Luís/MA 26/09/2018 35’57” 

Supervisor 5 (Entrevista 2) São Luís/MA 28/09/2018 29’10” 

     Fonte: A autora, 2020. 

 

Quanto à nomenclatura utilizada para designar o grupo de docentes 

supervisores, optamos pela seguinte denominação: Supervisora 1 (Estágio I); 

Supervisor 2 (Estágio II); Coordenadora-supervisora 3 (Estágio III); Supervisora 4 

(Estágio IV); Supervisor 5 (professor que acompanha os estagiários no Colégio). 

Com relação às entrevistas complementares que foram feitas com auxílio 

do WhatsApp, no ano de 2020, disponibilizamos as etapas que se sucederam no 

Quadro 4, abaixo: 

 

      Quadro 4 – Entrevistas complementares 

ENTREVISTAS 

Participantes Tipo Data Duração 

Supervisora 1 Entrevista 2 27/06/2020 11’26” 

Coordenadora-supervisora 3 Entrevista 2 04/07/2020 38’69” 

Supervisora 4 Entrevista 2 26/06/2020 52’51” 

Supervisor 5 Entrevista 3 08/06/2020 25’79” 

Supervisor 5 Entrevista 4 26/06/2020 14’53” 

      Fonte: A autora, 2020. 

 

Na ocasião, cabe esclarecer que não foi necessário entrevistarmos 

novamente o Supervisor 2, outrora responsável pelo Estágio II, em virtude de que 

não foram identificadas evidências sobre atividades em espaços de educação não 

formal, durante o momento que procedemos com a realização da primeira entrevista. 
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2 ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO COMPONENTE CURRICULAR  

 

O Estágio constitui um dos eixos dos currículos das graduações capaz de 

favorecer experiências formativas concretas aos estudantes em distintas áreas do 

conhecimento. Em cursos de licenciatura, trata-se de um dos momentos profícuos 

para aproximar os alunos da articulação entre a dicotomia teoria e prática, na 

realidade dos espaços escolares. Nesse cenário convém que os sujeitos envolvidos 

com o processo de formação para o magistério encontrem no Estágio condições 

propícias ao exercício da profissão, que reforcem o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes para a construção de novos saberes. 

Estudos realizados na área da Educação Musical têm demonstrado a 

importância do Estágio em articulação com a prática pedagógica, seja em espaços 

educacionais formais, seja em espaços de educação não formal, dentre os quais 

podemos destacar: Aquino e Aguiar (2011), Azevedo (2007), Bastião (2014), 

Bellochio (2012), Bellochio e Beineke (2007), Bona (2013), Buchmann (2008), 

Campos (2016), Fialho (2009), Kleber e Cacione (2014), Mateiro e Borghetti (2007), 

Mateiro e Téo (2003), Mateiro e Souza (2009), Oliveira (2015), Shiozawa e Protásio 

(2017), Sperb (2017), Torres e Leal (2014), Werle (2010). 

As pesquisas, no entanto, acentuam que na formação do professor de 

música, o Estágio Supervisionado permanece como atividade de relevância apenas 

para o exercício da profissão em situação real do magistério. Assim sendo, 

entendemos que um primeiro ponto a ser revisitado é a dimensão do Estágio numa 

perspectiva de “componente curricular”, haja vista que: 

  

[...] o estágio é uma peça a mais do currículo, isto é, do projeto formativo 
que nossas instituições oferecem a seus estudantes. Nesse sentido, 
desempenha um papel similar ao do restante de componentes que 
configuram a proposta curricular de nossas faculdades e escolas. 
(ZABALZA, 2014, p. 151). 

 

Como componente do projeto educativo, convém esclarecer que essa 

concepção vai além da intenção de classificar o Estágio somente como atividade de 

natureza prática, o que por si mesma já cumpriria seu papel no currículo. Mas, por 

outro lado, abre caminho para adentrarmos numa experiência diferenciada e que 

possibilite repensá-lo no âmbito da sua reorganização, ou seja, da conjuntura de 

elementos que o integram e o estruturam. Estamos trazendo à discussão que o 
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Estágio, na perspectiva de componente curricular, requer a consideração de vários 

aspectos assim ressaltados: 

 

a) a necessidade de um projeto de ações práticas; 
b) disponibilização de bom nível de informação e clareza para os 
estudantes; 
c) boa integração no projeto global da instituição e do curso; 
d) uma boa estrutura interna, que consta do plano curricular; 
e) recursos materiais e pessoas postas à disposição do desenvolvimento do 
plano de práticas. (ZABALZA, 2014, p. 151). 

 

A identificação desses pontos que caracterizam o Estágio Supervisionado 

numa concepção mais ampla de aprendizagem, que busca mobilizar recursos, 

pessoas, informações, planos e ações que vinculam o processo formativo dos 

licenciandos em música aos espaços profissionais de atuação, impeli-nos à reflexão 

dos modelos tradicionais de organização dos Estágios que conhecemos ou 

tenhamos vivenciado. Isso nos leva a crer que não tem sido fácil atribuir ao Estágio 

o mesmo caráter de formalização que ocorre com as demais disciplinas dos cursos 

de graduação, o que demanda interesse e tomada de consciência dos aspectos 

ressaltados e da importância desse momento formativo para os estagiários, sendo 

que, para o autor: 

 

[...] trata-se de uma condição prévia e que alude à consideração da 
natureza formalizada de toda proposta curricular: que exista, efetivamente, 
um projeto e que esse projeto esteja escrito, seja público, de modo que 
todos os envolvidos nele saibam do que se trata e conheçam os 
compromissos que assumem. (ZABALZA, 2014, p. 152). 

 

Nesse entendimento, o Projeto de Estágio é apresentado como uma 

forma de possibilitar a integração do mesmo com os demais componentes do 

currículo, ou seja, contexto, intencionalidade, objetivos educacionais, organização 

das disciplinas e conteúdos, atividades, metodologias participativas, processo de 

avaliação, atitudes do professor (mediação pedagógica) e do aluno (protagonismo 

em sua formação). Neste sentido, o Currículo deve ser compreendido como: 

  

[...] um projeto integrado, em que se articulam dimensões de aprendizagem, 
epistemológicas, políticas, culturais, éticas, estéticas, psicológica, e 
pedagógicas para realizar-se o processo de ensino-aprendizagem e 
formação. (MASETTO; GAETA, 2016, p. 277). 
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Na Figura 2, representamos a noção do Projeto de Estágio como 

componente integrado ao Currículo, com base na concepção de Masetto e Gaetta 

(2016). No círculo maior destacamos os aspectos e as dimensões do Currículo, e no 

seu interior o componente do Estágio agregado aos demais itens do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC): 

 

               Figura 2 – Projeto de Estágio integrado ao Currículo 

 

                                         Fonte: A autora, 2020. 

 

Devemos salientar que esta concepção do Estágio como componente 

curricular não significa colocá-lo como uma disciplina ao lado de tantas outras no 

currículo de formação de um professor de música. Mas, sim, como um conjunto de 

atividades pedagógicas que incentivem o professor a desenvolver com os alunos 

sua formação profissional, integrando teoria e prática no espaço escolar ou em outro 

ambiente mais específico de atuação de um educador desta área.  

Isto significa o Estágio estar integrado ao Projeto Pedagógico de Curso e 

em comunhão com ele efetivamente, pensar a formação inicial do professor de 

música mais articulada à profissão. 

Mediante essa reflexão abrimos caminho para repensarmos uma prática 

amplamente conhecida na academia e que hoje — em tempos de aceleradas 

transformações na sociedade do conhecimento, dos avanços tecnológicos e do 

surgimento de novas profissões — “as mudanças no mundo do trabalho desafiam as 

instituições para a necessidade de alterações radicais em suas finalidades, em suas 
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políticas e em suas estruturas”. (FELDMANN, 2003, p. 148). Os tempos são outros e 

as mudanças sinalizadas no cenário educativo são prementes, de tal forma que 

ressignificar o perfil profissional do licenciando em música no século XXI, torna-se 

uma necessidade real e um grande desafio para os profissionais da área. 

O projeto de um novo Estágio Supervisionado, adverte-nos Zabalza 

(2014), não poderá deixar de lado a consideração de uma série de situações 

concretas que exigem encaminhamentos. Reportamo-nos, por exemplo, à busca por 

instituições parceiras para firmar convênios que de algum modo possam impactar 

positivamente o processo de formação do estagiário em novo ambiente desafiador. 

E mediante a inserção do estagiário em campo, concordamos com Zabalza (2014, p. 

152) quando afirma que “organizar um estágio não é enviar, simplesmente, os 

nossos estudantes aos centros de práticas para que passem ali um tempo e façam o 

que puderem ou o que lhes permitam fazer”. 

O momento do Estágio em Música precisa ir além das práticas rotineiras, 

remodelando-se a cada tempo e espaço para que os estagiários avancem 

progressivamente no processo educativo e no compromisso assumido junto à 

instituição que lhes acolheu. Por isso, é importante que “a instituição que vai abrigar 

o estágio também precisa valorizá-lo, percebendo-o como uma grande oportunidade 

de se relacionar com a universidade e seus professores”. (MASETTO, 2010, p. 126).  

Acreditamos que o êxito do Estágio depende, dentre outros aspectos, de 

que a intencionalidade desta prática esteja assentada na ideia central de que, neste 

período os estudantes “vão ao estágio para continuar com sua formação”. 

(ZABALZA, 2014, p. 153). E é nesta acepção que os professores da graduação, 

estagiários e demais profissionais das escolas devem participar do processo de 

construção do planejamento do Estágio. 

 

2.1 Planejamento do Estágio  

 

Repensar o Estágio integrado ao currículo, não como uma proposta 

isolada ou um documento elaborado de “cima para baixo” no qual o estagiário deve 

alinhar seu plano individual ao programa prévio da escola, reporta-nos à percepção 

de um outro tipo planejamento: o que conta com a colaboração e o engajamento de 

todos os membros da equipe. Referimo-nos, pois, aos professores, alunos, 

instituições parceiras, gestores, funcionários técnico-administrativos, coordenadores 
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de curso e do próprio Estágio, dentre outros agentes e setores que também podem 

colaborar neste processo. Desta equipe, porém, concentraremos em dois dos 

personagens principais que, juntos, acreditamos fazer a diferença frente à proposta 

em discussão, ou seja, o professor e o aluno. 

O princípio basilar a ser sublinhado, no que toca a questão do 

planejamento, é reconhecer que os docentes precisam descobrir: 

 

[...] a importância e o enriquecimento do trabalho em equipe e o despertar 
do envolvimento e do compromisso dos alunos. Quando o professor 
consegue vivenciar todos esses processos, o exercício da docência no 
ensino superior se torna extremamente gratificante. (MASETTO, 2018a, p. 
80). 

 

Compreendemos que nenhum profissional pode desenvolver um 

planejamento sozinho e distanciado da comunidade acadêmica sem que se tenha 

ciência das inquietações que dela emergem. Neste caso, não é possível trazer 

respostas prontas ou definitivas para as dificuldades circundantes sem se debruçar 

sobre as situações por meio de reflexões, discussões, críticas e atitudes concretas 

que propiciem mudanças para a melhoria do Estágio. E, nesse contexto, não há 

mudança se também não houver profunda iniciativa do docente para tanto, pois: 

 

[...] o planejamento é um programa de trabalho que alunos e professor 
constroem para orientar ações e atividades de aprendizagem, distribuídas 
no tempo e no espaço disponíveis, visando a formação do profissional. Um 
instrumento flexível para poder absorver e integrar situações novas que 
surjam durante o processo de formação. (MASETTO, 2015a, p. 77).  

 

Não obstante, o aluno sente necessidade de ser valorizado como membro 

ativo do grupo no qual está inserido. Como lembra Masetto (2015a, p. 9) “os jovens 

prezam muito pela sua autonomia, sua proatividade, sua iniciativa e liberdade que os 

colocam no comando de seus contatos e de suas atividades”. Desta forma, temos a 

convicção que, quanto mais os alunos estiverem diante de situações que os 

motivem a buscarem novas respostas para os problemas em educação musical, 

mais estarão exercendo seu protagonismo com relação às oportunidades de 

aprendizagem. A consciência dessa realidade e o desempenho de ambos (professor 

e alunos), é de fundamental relevância para a concretização do planejamento ao 

longo do Estágio. 
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No tocante aos papeis desses sujeitos é imprescindível que o 

planejamento do Estágio seja construído tendo como alicerce a “[...] definição dos 

objetivos educacionais a serem aprendidos, informações e conhecimentos, 

habilidades e atitudes”. (MASETTO, 2015a, p. 80). Por sua vez, é no Projeto 

Pedagógico de Curso que os docentes encontrarão as bases necessárias para 

traçar os objetivos de aprendizagem que orientarão a construção coletiva do 

planejamento de Estágio, estamos cientes de que sem tal orientação perder-se-á o 

sentido do processo formativo dos licenciandos em música. Em consonância com o 

autor supracitado, é no PPC que se define o perfil esperado para o egresso do curso 

de licenciatura e, consequentemente, a indicação do currículo que alcançará a 

formação almejada para o profissional desta área. 

Com relação ao tempo no planejamento é importante ressaltar que esta 

dimensão abarque todas as fases previstas para o Estágio, mas, sobretudo, 

cuidando dos limites destinados para tanto. Isto implica na observância do 

calendário letivo tanto da universidade quanto das instituições parceiras. Neste 

aspecto, o que importa não é a quantidade de carga horária que indicará o quanto 

os alunos estão aprendendo ou não, mas como o tempo disponível pode ser 

utilizado com eficácia em favor da formação dos licenciandos em música. Como diz 

Masetto (2010, p. 23): 

 

Não será duplicando ou triplicando a carga horária de um curso, colocando 
um número de 8 a 10 horas de aula por dia, durante 6 dias por semana 
(inclusive aos sábados, portanto) que a formação desse profissional será 
mais atualizada ou competente. 

 

Além do mais, estabelecendo um tempo para encontros periódicos e 

sucessivos será possível à equipe refletir sobre o andamento do Estágio, rever 

falhas do planejamento, ou mesmo condutas nem tanto exitosas a fim de 

redirecionar estratégias no decurso do mesmo. Concordamos com Masetto (2018a) 

quando apoia que se tenham espaços e tempos dedicados à formação, o que 

confere um caráter formal e de relevância à atividade, e permite que também os 

professores se preparem para os momentos inesperados. 

Considerando a reduzida carga horária de 2h (duas horas) semanais 

destinadas à linguagem musical no currículo escolar, acreditamos que esta acepção 

do tempo de formação prevista no planejamento comporta subsídios necessários 
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para que os licenciandos iniciem o Estágio, inclusive, logo no primeiro período do 

curso. De certa forma, os discentes estariam engajados durante todo o processo 

formativo, o quanto antes, em distintas situações de aprendizagem entremeadas às 

práticas pedagógico-musicais. Neste caso, o Estágio se realizaria da seguinte forma: 

 

[...] durante todo o curso em situações diferentes cada vez mais complexas, 
com acompanhamento não apenas de um professor encarregado do 
estágio, mas de todos os professores em cujas disciplinas ele é realizado, 
tratando-o como um ambiente fundamental de aprendizagem. (MASETTO, 
2010, p. 126). 

 

Na perspectiva de que o Estágio deve perpassar todo o currículo com 

tempos e espaços de aprendizagem redefinidos para tanto, docentes universitários 

com formações em áreas distintas (Composição e Regência, Educação Musical, 

Musicologia, Etnomusicologia, Prática Instrumental e outras), por exemplo, poderiam 

contribuir por meio de estratégias educacionais que corroborassem a integração dos 

conhecimentos específicos da própria área de conhecimento. Assim sendo, convém 

evidenciar ao menos uma estrutura básica que alicerce, concretamente, a 

construção do planejamento de Estágio que discutimos. 

 

2.2 Estrutura do Estágio  

 

Diante do exposto, sustentamos que o Estágio tenha uma estrutura que 

contemple itens básicos e provenientes do que fora planejado. Isto é, que culmine 

em documento formalizado aberto, flexível o suficiente para abarcar as demandas 

desse componente, bem como as especificidades da área de Educação Musical.  

Zabalza (2014, p. 165) sugere que seja “construído internamente como 

um projeto didático, com as estruturas habituais neste tipo de documento”.  Deste 

modo, o referido autor sugere alguns itens que também consideramos de relevância 

para repensar nossa proposta do Estágio em Música, assim explicita: 

 

1) Uma contextualização (que o vinculará à profissão, à universidade em 
que se realiza e à carreira a seguir).  
2) Alguns propósitos formativos (que incluam o conjunto de aprendizagens, 
conhecimentos e habilidades que se pretendem propiciar por meio do 
estágio).  
3) Os conteúdos profissionais que os alunos terão de adquirir durante suas 
práticas.  
4) O conjunto de atividades e/ou experiências pelas quais se espera que 
passem.  
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5) Os sistemas de supervisão e avaliação que se colocarão em seu 
desenvolvimento. (ZABALZA, 2014, p. 165, grifo do autor). 

 

Na Figura 3 sintetizamos os itens supracitados que se referem ao projeto 

segundo Zabalza (2014):           

             
                                   Figura 3 – Itens do Projeto de Estágio 

 
                                   Fonte: A autora, 2019. 

 

Frente à estrutura apresentada, temos ciência de que nenhum modelo de 

projeto é definitivo, mas se modifica com as necessidades de cada nova turma de 

licenciandos ingressantes periodicamente. Isto permite que o documento seja 

revisto, atualizado, ajustado com a adição de novos itens, ou mesmo que seja 

reconstruído a cada período do curso. O mais importante é que tenham diretrizes 

definidas para dar continuidade ao planejado e para que os licenciandos encontrem 

novo sentido no processo formativo em música.  

Por isto, é fundamental que o Estágio tal como fora planejado, também 

seja avaliado juntamente com os estagiários e finalmente com a equipe de 

professores responsáveis por meio de feedbacks contínuos. Para Masetto (2010, p. 

126), “é evidente que a preparação, a realização, e a avaliação do estágio precisam 

ser muito bem planejadas e executadas juntamente com os alunos”. 

Considerando o processo avaliativo, torna-se de suma relevância a 

participação efetiva dos professores universitários junto aos professores da rede 

escolar para o êxito da supervisão e/ou orientação dos estagiários em campo. 

Sabendo que se trata de uma prática complexa, dado seus objetivos, bem como as 

dinâmicas que regem as outras instituições parceiras, decerto, a tarefa deste 

acompanhamento não é tão simples assim, mas imprescindível, uma vez que, 



51 
 

[...] por meio dela se ajustam os propósitos formativos do estágio, se 
controlam os possíveis desvios do sentido geral do plano de práticas, se 
potencializa a sinergia entre os diversos envolvidos, especialmente entre 
coordenadores e estagiários, e se orienta a cada estudante em particular 
sobre como está enfrentando e vivenciando a experiência. (ZABALZA, 
2014, p. 221). 

 

Devemos salientar que essa situação em Cursos de Música ainda não é a 

real, pois carece de professores de música já habilitados para compor o quadro 

permanente nas escolas, segundo dados da pesquisa de Soares, Schambeck e 

Figueiredo (2014). Isto, porém, não impede que professores de outras áreas 

colaborem com a supervisão do Estágio em Música ou mesmo que passem a 

receber algum tipo de formação para tanto, até porque: 

  

[...] nada impede que junto a essa aprendizagem mais pontual possam ser 
incluídos outros tipos de conhecimentos mais abertos, que permitam a 
esses sujeitos aprender coisas mais amplas, que os situem diante das mais 
diversas possibilidades de conhecimento e de trabalho. (ZABALZA, 2014, p. 
71).   

 

Reconhecemos que a proposta discutida pode até parecer utópica e 

impossível de realizá-la, todavia, Masetto (2015a) informa que existem Estágios 

sendo desenvolvidos de forma não convencional nos currículos das graduações e 

que, inclusive, “um deles funciona em cursos cooperativos de engenharia na Escola 

Politécnica de São Paulo (USP) e em outras Universidades”. (MASETTO, 2007 apud 

MASETTO, 2015a, p. 61). Diante dos aspectos discorridos nesse tópico e 

subsidiados pela concepção do Estágio como componente curricular, acreditamos 

que será possível sugerirmos também um modelo diferenciado para o referido 

componente, que contribua para ampliar significativamente a formação do 

licenciando em música. Assim, após explanação do que entendemos ser o Estágio 

integrado ao currículo, passaremos a discorrer sobre a formação inicial do professor 

de música que se habilita para atuar, sobretudo, nos anos finais do ensino 

fundamental e/ou no ensino médio da escola de educação básica. 
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3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MÚSICA PARA A ESCOLA 

 

Com a inserção da linguagem musical nos currículos escolares, cuja 

trajetória no contexto educacional brasileiro tem se revelado desafiadora, 

acreditamos que um segundo ponto a ser revisitado é a formação inicial do professor 

de música. Sabemos que tanto creches quanto escolas de ensino fundamental e 

médio, têm se tornado campos de interesse para atuação dos licenciados em 

música. São nesses espaços que, gradativamente, o exercício do magistério tem se 

consolidado em decorrência da Arte, em suas distintas linguagens, se constituir 

componente curricular obrigatório nas escolas básicas.3 

Ressaltamos, porém, que esta situação não tem sido uma conquista tão 

fácil para os profissionais da área, em virtude de se tratar de questão complexa e 

multifacetada, cujas raízes históricas estão fincadas em práticas polivalentes do 

fazer artístico, o que pressupõe que um único professor torna-se responsável pelo 

domínio de todas as linguagens artísticas. Tal realidade, proveniente dos extintos 

cursos de formação de professores em Educação Artística, manifesta seus reflexos 

até os dias atuais, conforme atestam: Figueiredo (2010, 2013), Figueiredo e Meurer 

(2016), Fonterrada (2008), Penna (2002, 2010a, 2013), Soares, Schambeck e 

Figueiredo (2014). 

Desta forma, cabe destacar que: 

 

Na história da educação brasileira, diferentes terminologias foram utilizadas 
para designar o campo de saber articulado entre arte e ensino: educação 
artística, arte-educação, educação por meio da arte, arte e seu ensino e, 
mais recentemente, ensino de arte. Nesse campo é pressuposto o ensino 
das diversas linguagens: artes visuais, teatro, música e dança. 
(FELDMANN, 2008, p. 179). 

 

Esse cenário marcado pela indefinição conceitual da Arte na escola ainda 

deixa dúvidas com relação aos profissionais que na prática ministrarão as 

linguagens artísticas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

por exemplo, se licenciados em cada linguagem específica ou se professores 

habilitados em Pedagogia, dentre outras licenciaturas. De outro modo, não é 

 
3 BRASIL. Lei nº 13.278, de maio de 2016. Altera o § 6º do art.  26 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm. Acesso em: 
07 mar. 2021. 
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possível estimar se os alunos dos anos finais do ensino fundamental e médio 

poderão optar por alguma das linguagens artísticas ofertadas ou se serão obrigados 

a cumprir todas em particular. 

 Diante dessa realidade desafiadora que entendemos ter influência direta 

sobre o tipo de formação desejada para os professores que atuarão nesse campo, 

cabe a reflexão quanto a inclusão do componente de música no Projeto Pedagógico 

da escola. Pires e Dalben (2010, p.110) afirmam que se torna uma das dificuldades 

para a sua implementação, pois “traz o entendimento de que a música está 

subordinada ao campo mais amplo e múltiplo da arte como componente curricular, 

de forma que há apenas um espaço potencial para a música na escola [...]”. 

Isto posto, vários desafios têm marcado a rotina do professor de música 

que atua na escola regular. Na pesquisa realizada por Esperidião (2012, p. 32-33), 

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

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

didático-pedagógicas que se apresentam na escola”. De acordo com a referida 

autora, dentre os tantos motivos que reforçam tal constatação e trazem dificuldades 

para o exercício da profissão, os mais frequentes se relacionam às condições de 

infraestrutura, escassez de recursos como instrumentos, materiais didático-musicais, 

equipamentos de som, bem como o espaço e o ambiente acústico impróprio para o 

desenvolvimento das aulas de música.  

Em outra investigação foram revelados alguns percalços quanto ao 

preparo do licenciando em música para atuação nas escolas. De acordo com dados 

do estudo: 

 

são evidentes as diferenças de mundos culturais dos nossos acadêmicos e 
os mundos culturais dos alunos na escola. As falas dos estagiários indicam 
que a formação musical do curso de licenciatura vem acentuando essas 
diferenças, dificultando ainda mais um diálogo da universidade com a 
escola pública. (BELLOCHIO; BEINEKE, 2007, p. 86). 

 

Sobre esse aspecto, sabemos que crianças e adolescentes aprendem 

não só as músicas das próprias culturas, mas também de outras culturas mundiais. 

O acesso facilitado às tecnologias da informação e comunicação permite-lhes 

conhecer diferentes gêneros e estilos musicais, reproduzir e ainda compartilhar um 

vasto repertório musical em poucos minutos e para uma rede ampla de pessoas. 

Decerto que os professores, não conseguindo acompanhar na mesma proporção 
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que seus alunos esse universo cultural, ampliam o distanciamento entre suas 

próprias vivências e o mundo artístico e musical dos seus alunos. Como informaram 

os egressos de música na pesquisa de Esperidião (2012), que a sensação é de que 

a formação universitária está apartada do contexto escolar e não mantém qualquer 

relação com este estabelecimento. 

Outro problema que acontece entre professores de música durante a 

realização de suas práticas é que: 

 

Alguns professores estão acostumados a usar as mesmas atividades 
planejadas para diferentes idades dos alunos. Preferem usar as mesmas 
músicas e estruturas para as atividades das aulas, preferindo permanecer 
na zona de conforto, pois foi o que aprenderam a praticar nas universidades 
para trabalhar com crianças, adultos ou idosos, ou ainda crianças com 
necessidades especiais e altas habilidades. (OLIVEIRA, 2015, p. 118). 

 

Essas evidências testemunham a lacuna existente entre o modelo vigente 

do currículo formativo do curso de licenciatura e o currículo escolar, e reforça a 

importância de sólidas propostas que favoreçam a integração entre ambos espaços 

de educação formal.  De toda forma é inevitável que os egressos sejam desafiados a 

lidar com esse cenário em constante transformação se carregam consigo apenas 

suas próprias experiências acadêmicas acreditando que, assim, poderão transmitir 

aos seus alunos o que aprenderam dos conteúdos das disciplinas da licenciatura. 

Isto porque: 

 

Tais cursos [de licenciatura] são organizados em um currículo na 
modalidade disciplinar, no qual a prioridade cabe às disciplinas que o 
compõem, ditando os conteúdos a serem transmitidos aos alunos que, uma 
vez formados se tornam professores para transmitirem tais conteúdos aos 
alunos da Escola Básica. (MASETTO, 2018b, p. 66).   

 

Diante desse desafio ocorre que os egressos de música passam a 

questionar se o tempo destinado à formação foi suficiente para lhes fornecer 

subsídios úteis para lidar com os problemas da profissão, ou mesmo se as 

disciplinas da graduação já não estavam desatualizadas de tal modo que não mais 

correspondiam às necessidades das demandas escolares. Não obstante, essas 

angústias apenas acentuam outra realidade que acreditamos estar no cerne de todo 

processo educativo, isto é, aquela que diz respeito às concepções vigentes dos 

projetos formativos em Música e que têm modelado a identidade dos professores 

desta área.  
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De fato, às licenciaturas cabe o papel da formação dos professores de 

música, seja para atuar prioritariamente em escolas ou para atuar em outros 

espaços como conservatórios, projetos sociais, organizações não governamentais, 

escolas livres de música, dentre outros. Mas, para além das discussões entre ser 

professor de música para as escolas e ser professor dedicado a outros espaços de 

aprendizagem, é fundamental ter em mente que tanto a escola quanto a 

universidade são instituições formativas com objetivos educacionais distintos e, 

consequentemente, desempenham diferentes papeis de relevância no processo de 

aprendizagem dos sujeitos. 

Nesse âmbito, ser professor de música exige muito mais que um razoável 

conhecimento dos conteúdos específicos da própria área ou mesmo ter domínio 

técnico-instrumental ou vocal, para que possam ser transmitidos aos seus alunos 

assegurando-lhes a formação almejada. Portanto, em virtude dessa dupla dimensão, 

convém discorrermos sobre algumas das concepções que têm respaldado o perfil 

profissional do licenciando em música, a fim de repensarmos esta profissão 

considerando as demandas escolares na contemporaneidade. 

 

3.1 Das concepções formativas em música 

 

Sabemos que, a cada tempo, professores universitários são desafiados à 

reformulação ou atualização dos currículos das graduações. Deste processo, o que 

se espera são concretas propostas educacionais que possam atender, 

satisfatoriamente, às expectativas dos licenciandos atribuindo-lhes um novo sentido 

à formação. Contudo, tal expectativa nem sempre é correspondida uma vez que a 

constituição da formação do professor de música dos dias atuais, ainda mantém 

suas raízes em concepções da profissão oriundas de precedentes históricos. 

Nessa vertente, projetos educativos de Cursos de Licenciaturas em 

Música no Brasil têm seus alicerces em paradigmas curriculares tradicionais dos 

Conservatórios Superiores de Música de países europeus. De acordo com o estudo 

de Pereira (2012, p. 47) “a elaboração da estrutura curricular estava de acordo com 

a função e objetivo que o Conservatório deveria exercer: fez-se uma escolha por 

separar a teoria da prática no instrumento.” Segundo o referido autor, esta 

desagregação entre a teoria musical de um lado e a prática instrumental do outro, 

constituiu um dos marcos da tradição curricular que orientou a formação do 
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professor no início do século XIX, delineando o seguinte perfil profissional: o 

professor de música era o mesmo músico que tocava e que ensinava vários 

instrumentos. 

Pereira (2012) acrescenta que foi no decorrer do século XIX até o início 

do século XX que se forjou o perfil do professor de música especialista, isto é, com 

habilidade em um único instrumento, e cuja semelhança tem suas origens nos 

antigos mestres de ofício, isto é, que se apresentam como exímios conhecedores de 

sua arte. Desta forma, salienta que:  

 

Esta concepção de professor e músico foi incorporada com o tempo e 
permanece até hoje nos cursos superiores de formação de professores de 
música no Brasil — como também de outros países do mundo — como 
mostram vários estudos. (PEREIRA, 2012, p. 48). 

 

É nessa acepção que se evidencia o dilema entre formar-se para o 

exercício do magistério e formar-se para ser músico profissional dotado de 

conhecimentos e habilidades técnico-instrumentais ou vocais. E, à primeira vista, 

defrontamo-nos com duas dimensões que se apresentariam até mesmo como 

conflitantes, já que estariam delineando um novo perfil profissional: o do “professor-

músico.”  

Mediante tal realidade, Queiroz e Marinho (2005, p. 145) chamam a 

atenção para a importância de valorizar o viés pedagógico nos cursos de formação 

inicial do professor de música, conforme enfatizam: “a formação do professor tem 

particularidades que vão além do perfil de formação do músico, exigindo 

configurações que transcendem o domínio técnico e estrutural da música.” 

Na pesquisa desenvolvida sobre a situação da formação inicial de 

professores de música no Brasil, no que concerne à oferta de disciplinas de 

instrumentos nas licenciaturas, os autores apontam que nas 29 (vinte e nove) IES 

participantes: 

 

Todos os cursos oferecem formação instrumental destacando piano, violão, 
flauta doce, percussão e voz como as mais frequentes nos currículos. [...] a 
modalidade das disciplinas de instrumento — obrigatória ou optativa —, o 
número de instrumentos que o aluno deve cursar e o formato dessas aulas 
— individuais e/ou coletivas — sofrem variações de acordo com a 
instituição. Há IES onde os instrumentos podem ser escolhidos pelos alunos 
e outras onde os instrumentos estão pré-determinados no currículo. Existem 
instituições onde o aluno elege um único instrumento para ser estudado 
durante todo o curso. (SOARES; SCHAMBECK; FIGUEIREDO, 2014, p. 
54). 
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Convém salientar que a escolha do instrumento possui relação com a 

prática pedagógica e, normalmente, trata-se de um dos recursos que dão 

sustentação às aulas de música no setor de atuação profissional. Mas, mesmo 

sendo uma das disciplinas importantes que têm motivado os discentes durante a 

formação universitária, o estudo de instrumentos ou do canto compõe junto às 

outras disciplinas do curso, a gama de conhecimentos em música julgados 

necessários à formação do professor desta área.  

Outro ponto a ser destacado por Soares, Schambeck e Figueiredo (2014), 

é que 72% dos coordenadores de curso se dizem satisfeitos com os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. Todavia, conforme reafirmaram os mesmos 

coordenadores das licenciaturas que participaram do estudo, dos desafios mais 

complexos e mais difíceis de lidar, diz respeito à necessidade de haver um equilíbrio 

entre a formação do músico e a formação do professor de música. 

Em pesquisa realizada por Mateiro (2009), que analisou 15 (quinze) 

Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em Música de Instituições de 

Ensino Superior no Brasil, com o objetivo de elucidar a concepção vigente do 

processo educativo, a autora concluiu que: 

   

As concepções de formação, as intenções das ações pedagógicas e a 
estrutura curricular são praticamente as mesmas em todos os projetos, o 
que acaba por resultar em um único modelo de profissional. Idealiza-se uma 
mesma formação para os professores de música. (MATEIRO, 2009, p. 65). 

 

De acordo com a proponente, o professor que deseja atuar na educação 

infantil, por exemplo, recebe a mesma formação daquele que opta por ser regente 

de corais de adultos, ou que lida com qualquer outro público em específico e que 

deseja aprender música. Conforme interpreta: 

 

[...] existe uma intenção de formar também profissionais capazes de 
trabalhar com a educação infantil, com adultos e idosos, com crianças 
portadoras de necessidades especiais, como regentes corais, regentes de 
pequenas orquestras, bandas ou qualquer outro tipo de conjunto musical. 
(MATEIRO, 2009, p. 65). 

 

Acerca dessa intencionalidade multidirecional que resultaria em distintos 

perfis profissionais em música, Queiroz e Marinho (2005, p.145) atestam que: 
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[...] as licenciaturas em música têm, por sua vez, se preocupado em 
capacitar profissionais para a atuação na educação básica, habilitando-os 
também para ocupar lugares como escolas especializadas de ensino da 
música e outros contextos emergentes na sociedade, onde a atuação 
docente de um professor com formação específica nesse campo de 
conhecimento se mostra fundamental. 

 

Com relação à estrutura dos currículos das licenciaturas, confirmamos a 

existência do modelo de organização convencional (por disciplina) que predomina 

nos cursos de Música. Segundo a explicação da pesquisadora: 

 

A grande parte das disciplinas e conteúdos correspondentes é comum a 
todos os cursos, estando sequenciadas de forma bastante similar, podendo-
se nomear: História da Música, Percepção, Harmonia e Contraponto, 
Prática Coral, Instrumento, Didática da Música, Psicologia da Educação, 
entre outras. (MATEIRO, 2009, p. 64). 

 

Vale sublinhar que esse conjunto de disciplinas específicas da área de 

Música, que compõe a matriz curricular de maneira sequencial (Percepção I, II, III, 

IV, V e VI), abriga densa carga horária prevista no Projeto Pedagógico de Curso 

para efetivação das mesmas ao longo de cada período da graduação, o que nem 

sempre pode ser considerado sinônimo de formação significativa, mas sobrecarga 

para os estudantes. Acerca desta situação, Pereira (2012, p. 94) reconhece ser um 

tipo de matriz que norteia a construção dos projetos formativos das licenciaturas e 

que está alicerçada numa “mesma concepção do que seja ‘conhecimento específico’ 

musical orientada pela distribuição do conhecimento musical em disciplinas [...]”. 

Tendo em conta essas evidências, outros estudos também corroboram as 

informações já mencionadas sobre a formação acadêmica em música que está 

alicerçada na abordagem por disciplina, e dos quais podemos citar: Esperidião 

(2002), Mateiro (2007), Pereira (2012, 2013, 2014), Pires (2003), Santos (2003), 

Sobreira (2012) e Vieira (2000). 

Para Masetto (2010, p. 59) “há um consenso em torno do disciplinar como 

forma clássica produtora de uma cultura, como método de investigação, como 

reconhecimento de limites de uma área de conhecimento”. E, ao discorrer sobre esta 

dimensão que tem determinado a organização dos currículos das licenciaturas em 

Música, não estamos desmerecendo nem os conhecimentos já construídos desta 

área e nem os esforços dos profissionais dedicados à melhoria do magistério. No 

entanto, precisamos avançar nas reflexões e práticas que tangenciam a formação 

dos docentes, pois diante das transformações no mundo do trabalho em educação 
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musical “os conhecimentos específicos e enclausurados nas suas especialidades já 

não são suficientes para compreender, explicar, analisar e encaminhar muitos 

fenômenos atuais que afetam a humanidade”. (MASETTO, 2010, p. 60).     

Por fim, cabe salientar que os Projetos Pedagógicos das licenciaturas 

devem seguir as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial de professores da educação básica, como já sabemos. E, nestes termos, 

Figueiredo e Mota (2012, p. 282) dizem que os “documentos norteadores da 

educação brasileira apresentam, em muitos casos, orientações gerais permitindo 

diversas interpretações e adaptações aos diversos contextos educativos”. Para os 

referidos autores, esta flexibilidade propiciada pela legislação permite que as 

Instituições de Ensino Superior tenham mais autonomia na construção dos 

currículos de cursos, o que representa um aspecto positivo para repensar a 

formação do professor de música na contemporaneidade. 

Com base nos apontamentos, estamos diante de uma realidade ímpar, 

que nos atém à necessidade de contribuir para a ressignificação identitária do 

professor de música, principalmente, considerando o cenário de transformações do 

século XXI. De toda forma, isso não consiste em emitir 

 

[...] listas intermináveis de conhecimentos ou de competências a adquirir 
pelos professores, a atenção se concentra no modo como construímos uma 
identidade profissional, no modo como cada pessoa constrói o seu percurso 
no interior da profissão docente. (NÓVOA, 2019, p. 6).  

 

Nessa perspectiva precisamos buscar um ponto de convergência entre as 

dimensões do fazer pedagógico e do saber técnico-musical, haja vista que a 

formação do professor de música ainda tem se concentrado nesses aspectos, 

porém, tendendo a separá-los. Podemos verificar que o perfil deste profissional tem 

sido sustentado por concepções que buscam expandir sua atuação para além das 

escolas regulares. Porém, não estamos defendendo que o professor seja impedido 

de atuar em outros espaços ou setores da sociedade. No entanto, é fundamental 

retomar o cuidado para com a escola, no sentido de que esta constitui o principal 

campo onde a docência pode e deve ser exercida em sua totalidade. 

Então, na intenção de colaborarmos para a construção de uma nova 

identidade para o professor de música, buscaremos ampliar esta discussão tendo 

como aporte a noção de formação para a profissão docente. Nesta finalidade, 
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seguiremos elucidando tal concepção, que busca integrar formação e profissão, 

numa perspectiva diferente de ligação entre universidade e escola regular. 

 

3.2 A formação integrada à profissão  

 

Sabemos que a universidade se destaca por sua missão educacional que 

se assenta em três grandes eixos orientados, basicamente, pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A essa instituição é conferida a 

formação de profissionais em distintas áreas do conhecimento e, dentre as quais, 

incluímos a dos professores de música.  

Em outra esfera, encontra-se a escola que também se configura como 

espaço educativo, da prática, de encontros para aprendizagens, bem como para o 

efetivo exercício consciente, crítico e reflexivo do magistério, e da cidadania. Ocorre, 

porém, que: 

 

Em muitos discursos sobre a formação de professores há uma oposição 
entre as universidades e as escolas. Às universidades atribui-se uma 
capacidade de conhecimento cultural e científico, intelectual, de 
proximidade com a pesquisa e com o pensamento crítico. Mas esquecemo-
nos de que, por vezes, é apenas um conhecimento vazio, sem capacidade 
de interrogação e criação. Às escolas atribui-se uma ligação à prática, às 
coisas concretas da profissão, a tudo aquilo que, verdadeiramente, nos faria 
professores. Mas esquecemo-nos de que esta prática é frequentemente 
rotineira, medíocre, sem capacidade de inovação e, muito menos, de 
formação dos novos profissionais. (NÓVOA, 2019, p. 7, grifo do autor). 

 

De fato, a formação dos professores de música que atuam na educação 

básica provém da universidade e não restam dúvidas de que esta instituição 

continuará exercendo essa função. Acontece que, apesar de tantas iniciativas e 

programas criados que têm buscado fortalecer a formação no magistério, a distância 

entre a universidade e a escola ainda permanece. Da mesma forma que argumenta 

Nóvoa (2019), acreditamos que essa falta de “ligação” se deve às práticas rotineiras 

e tradicionais que não se arriscam à inovação. E, sobre esta ideia, entendemos que 

inovar significa a consolidação de: 

 

[...] alterações relevantes, integradas e coesas, coerentes com novas 
propostas para o próprio ensino superior que provenham ou das mudanças 
de nossa sociedade e das novas concepções da universidade 
profundamente vinculadas a um novo processo de aprendizagem a ser 
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desenvolvido ou de uma nova proposta de trabalhar com o conhecimento 
em nossos dias. (MASETTO, 2012, p. 25). 

  

Por isso, não consideramos que inovar corresponda a qualquer mudança 

que ocorra no interior da escola, ou em aplicar alguma prática pedagógica que 

esteja na “moda”, ou até mesmo alguma atualização feita no currículo do curso da 

graduação. Ao contrário, somente àquelas alterações educacionais que se traduzam 

em sólidas ações e intervenções, e que sejam capazes de atribuir um novo sentido 

para a formação dos licenciandos em música, ou seja: 

 

Não se trata de convocar apenas as questões práticas ou a preparação 
profissional, no sentido técnico ou aplicado, mas de compreender a 
complexidade da profissão em todas as suas dimensões (teóricas, 
experienciais, culturais, políticas, ideológicas, simbólicas, etc.). (NÓVOA, 
2019, p. 6).  

 

Por isso, dentre tantos caminhos que poderiam ser possíveis a essa 

diferente ideia de pensar a formação profissional, o referido autor aponta aquele que 

compreende ser o principal, isto é, a formação docente pautada na formação para 

uma profissão que se sustenta não pelo acúmulo do conhecimento técnico, mas que 

está alicerçada no conhecimento científico e cultural (NÓVOA, 2017). Essa 

compreensão remete-nos à reflexão mais ampla do processo de formação do 

professor de música que se fortalece por meio das interações com outros docentes 

da mesma área, e cujas influências são tão acentuadas que determinam inclusive as 

escolhas que os ingressantes farão no futuro, no sentido de confirmar ou abandonar 

o desejo inicial de ser professor. Neste aspecto, deixamos esclarecido que a 

existência destas interações não exclui outras convivências e aprendizagens com 

músicos que são instrumentistas, solistas, regentes de orquestras, bandas, 

compositores ou que são produtores musicais, por exemplo, e exercem a profissão 

atuando em distintos espaços e contextos não educacionais da sociedade. Todavia, 

concordamos que: 

 

Não é possível formar médicos sem a presença de outros médicos e sem a 
vivência das instituições de saúde. Do mesmo modo, não é possível formar 
professores sem a presença de outros professores e sem a vivência nas 
instituições escolares. Esta informação simples tem grandes consequências 
na forma de organizar os programas de formação de professores. (NÓVOA, 
2017, p. 1122). 
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Diante dessa realidade, o autor reconhece que tanto o ambiente da 

universidade quanto o da escola não estão preparados para a formação do 

professor no século XXI, e vislumbra que um novo lugar institucional seja criado 

dentro das universidades para que ocorra a formação do profissional docente. A 

mudança do espaço, porém, deve ser acompanhada pela mudança intrínseca de 

concepção do professor de perfil convencional que se apresenta ainda nos dias 

atuais: o que mantém a organização da sala de aula com carteiras enfileiradas para 

exposição dos conteúdos de interesse próprio, que se encontra posicionado em 

frente ao quadro ou à lousa transmitindo saberes para si mesmo, que não percebe 

os alunos desmotivados com a aula e que ao final do semestre, por meio da 

avaliação, aprova ou reprova os estudantes. 

Segundo Nóvoa (2017, p. 1114), “este lugar deve estar fortemente 

ancorado na universidade, mas deve ser um ‘lugar híbrido’, de encontro e de junção 

das várias realidades que configuram o campo docente”. É nesse contexto que 

percebemos a necessidade de ressignificação ou mesmo da construção de um novo 

ambiente para o amplo desenvolvimento das potencialidades dos professores de 

música, principalmente para os que estão em processo formativo inicial.  

Vislumbrando a construção desse ambiente educativo-musical, apoiamo-

nos na proposta de Nóvoa (2019) que sustenta a interação entre os três espaços 

evidenciados: profissionais, universitários e escolares. Nesta condição, e tendo 

como base o modelo representado pelo autor, Figura 4, elucidamos a ideia da 

formação integrada à profissão conforme ilustração abaixo: 

 

                                               Figura 4 – Triângulo da formação 

 

 

Fonte: Nóvoa (2019, p. 7). 
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O autor reportado explica-nos que a integração diz respeito ao potencial 

formador oriundo da profissão, que é dado por meio da interação entre os três 

vértices do triângulo. Porém, na intenção de criar esses vínculos é imprescindível 

“[...] que haja uma relação fecunda entre os três vértices do triângulo. É neste 

entrelaçamento que ganha força uma formação profissional no sentido amplo do 

termo, a formação para uma profissão”. (NÓVOA, 2019, p. 7, grifo do autor). 

Nessa concepção acolhemos que a universidade se torna lugar propício à 

articulação fecunda entre professores de música desta IES e professores das 

escolas regulares que se unem estabelecendo fortes ligações em função da 

construção de uma nova realidade de formação. E congruentes ao pensamento de 

Nóvoa (2017), que este espaço considere as experiências de todos os envolvidos, 

que seja habitado por docentes, discentes e demais sujeitos representantes dos 

estabelecimentos escolares (funcionários, coordenadores, diretores, instituições 

parceiras, dentre outros colaboradores) que juntos dedicar-se-ão a traçar os novos 

rumos para a formação do licenciando em música.  

Com efeito, esse processo de mudança deve dispor de um conjunto de 

ações que não se fixam apenas sob a ótica isolada do domínio técnico-instrumental 

ou da prática pedagógico-musical como se fossem dimensões compartimentadas 

dos saberes profissionais. Não obstante, a mudança que assumimos para a 

configuração de uma nova identidade formativa para o licenciando em música é a 

que se compromete com os desafios e valores dos alunos da escola básica no 

contexto da sociedade do conhecimento no século XXI. 

Nesse intuito, buscamos dar novo sentido à missão formativa da 

universidade que se articula à escola, expande-se para o mundo do trabalho por 

meio do diálogo com outros agentes e setores sociais, que também constroem 

conhecimentos, e motiva a revisão dos atuais princípios e valores da educação 

superior. Isto é, numa perspectiva inovadora, de transformação do que já está posto 

e preconcebido como paradigma educacional que não consegue mais desvendar a 

complexa organização do mundo atual. Em todo caso, fica a sugestão de que: 

 

[a universidade] deveria englobar novas possibilidades de desenvolvimento 
pessoal (crescimento pessoal equilibrado), novos conhecimentos (cultura 
básica geral, cultura acadêmica e profissional), novas habilidades 
(genéricas, relacionadas com a vida cotidiana, e específicas, relacionadas 
ao desempenho de uma função), atitudes, valores e ampliação do repertório 
de experiências dos indivíduos. (KELLER-FRANCO, 2012, p. 67). 
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Cabe mencionar ainda que nesse processo de ressignificação do papel 

da universidade, o conhecimento integrado destaca-se como o outro pilar de 

sustentação essencialmente necessário à projeção da docência em música como 

profissão. Como reitera Masetto (2010, p. 60): 

 

O tipo de conhecimento hoje exigido e esperado é aquele que ultrapassa os 
limites de uma só área, abre-se para outras ciências e formas de 
conhecimento, procura integração, diálogo, complementação para melhor 
compreender o que está acontecendo no mundo e com a humanidade e 
seus fenômenos de múltipla causalidade. 

 

Mediante a valorização do conhecimento específico em música, 

precisamos saber como propiciar novas formas de entrelaçamentos com os 

conhecimentos de outras áreas, por exemplo, por meio da pesquisa, da reflexão e 

da compreensão dos problemas que emergem da profissão. Aliás, dentre as 

dificuldades de se criar inovadoras propostas para a formação do professor de 

música, na percepção de Penna (2010b), a primeira deve-se ao fato de que as 

licenciaturas estão mais próximas do paradigma de racionalidade técnica, o que 

propicia o acúmulo de conhecimentos específicos sem articulação com a prática; e a 

segunda corresponde à falta de experiência nos espaços escolares de educação 

básica. 

Assim, diante das ponderações, cabe rever o sentido da música na 

escola, prioritariamente, em sua função educativa na qual acreditamos proporcionar 

às crianças, adolescentes e jovens diferentes tipos de experiências com este objeto 

de estudo (a música), conforme trataremos a seguir. 

 

3.3 O sentido da educação musical na escola 

 

Para Daros (2018, p. 11), “a educação básica e o ensino superior são lóci 

de aprendizagem e devem criar condições para que os estudantes adquiram 

habilidades educacionais, profissionais, analíticas e de trabalho [...]”. Desta maneira, 

torna-se útil rever posturas tradicionalmente concebidas de tratar a escola apenas 

como campo de alternância entre teoria e prática musical, ou para a realização de 

atividades preestabelecidas na universidade, para que os licenciandos cumpram um 

período de tempo e assim obtenham os créditos obrigatórios para integralização do 

curso. 



65 
 

Ao contrário, é na ideia da escola pautada no desenvolvimento 

educacional dos aprendizes que encontramos bases para o efetivo exercício do 

magistério em música. Nesse intuito, concordamos que: 

a Escola Básica cumpre seu papel educativo criando condições e 
oportunidades para crianças e jovens poderem desenvolver um processo de 
aprendizagem que os incentive para um crescimento integrado de sua 
personalidade e de sua cidadania para a vida real no momento presente e 
para os desafios que essa mesma vida se lhes apresenta, enfrentando-os e 
superando-os. (MASETTO, 2018b, p. 71).  

Ora, se o foco da educação básica está na aprendizagem dos alunos e a 

música integra um dos componentes dos currículos escolares, então temos a 

convicção de que educadores musicais serão os profissionais almejados para dar 

sentido à aprendizagem em música, na certeza de que: 

  

O professor é um educador e como tal tem clareza dos objetivos 
educacionais que se pretende atingir com seus alunos. É também o 
profissional da aprendizagem enquanto se responsabiliza pela gestão das 
situações de aprendizagem. (MASETTO, 2015b, p. 103).   

 

Nessa missão já não cabe ao professor posicionar-se como detentor de 

saberes que serão transmitidos aos seus alunos. Mas, como educador e profissional 

da área de música, assume um grande compromisso: o de construir junto com seus 

alunos o processo que tem como fim primordial a aprendizagem dos envolvidos. Por 

isso, como gestor das situações de aprendizagem atuará em função da comunidade 

de aprendizes para o alcance dos objetivos traçados, o que requer mudança de 

atitude, ou seja, sair da zona de conforto para pensar a educação musical sob um 

novo prisma: o do estudante; pois uma das situações que ocorrem é a armadilha de 

pensar que na posição de docente universitário já conseguiu atingir o cume de sua 

carreira. E, centrado em si mesmo, não é mais sensível para olhar o entorno 

distanciando-se cada vez mais das possibilidades de dialogar para saber dos 

interesses e expectativas dos próprios discentes.  

Diante da presente realidade, acreditamos que convém à universidade 

criar novas formas de integração com os espaços escolares, uma vez que 

constituem ambientes privilegiados por possibilitar aos licenciandos em formação 

inicial experiências ímpares com os processos educacionais em música. É, pois, na 

escola que os licenciandos: 
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aprendem a conhecer seus alunos, aprendem a elaborar planos de aulas, e 
preparam materiais de música para os seus futuros alunos, além de passar 
por processos de tomadas de decisões momento-a-momento para que, 
baseando-se nas suas próprias experiências, intuições e emoções possam 
ser capazes de atuar com profissionalismo e eficiência. (OLIVEIRA, 2015, p. 
162). 

 

Outro ponto relevante a ser considerado, na característica do educador 

musical, é o valor dado à música por crianças e adolescentes. Neste ponto, Bastian 

(2000, p. 89) entende que devemos levá-los a sério e tratá-los “como sujeitos 

agentes e produtores de suas próprias condições de vida”. Por isto, a educação 

musical na escola também não deveria ser sinônimo do acúmulo de saberes 

técnicos para que as crianças e os adolescentes se tornem exímios instrumentistas 

ou cantores profissionais.  

Acerca dessa situação, Perrenoud (2013, p. 121) advoga que: 

  

a educação musical não prepara o aluno para entrar num conservatório e, 
muito menos para ser um músico profissional. Ela tem todas as 
características de uma preparação para a vida individual e coletiva, na qual 
a música ocupa lugar importante.  

 

Por sua vez, a linguagem musical que compõe conteúdo ou disciplina 

curricular nas etapas da educação básica também não deve ser considerada a 

melhor ou a mais importante matéria a ser abordada. Mas, junto às outras disciplinas 

(Educação Física, Matemática, Português, Química, Filosofia e Geografia), integrará 

os saberes necessários que poderão ampliar o sentido da educação com 

adolescentes e jovens que, de alguma forma, já se relacionam com tal objeto.  

Em matéria da International Society for Music Education (ISME), o 

professor Dr. Peter Webster, da Escola de Música da Universidade do Sul da 

Califórnia, provoca-nos a repensar o significado da música na escola para os dias 

atuais. Para ele: 

 

É hora de repensarmos por que temos música nas escolas, o que 
ensinamos, a quem ensinamos e como fazemos isso na era em que 
vivemos hoje. É hora de considerarmos novas maneiras de envolver um 
número mais amplo e diversificado de estudantes de música, incentivando o 
trabalho criativo com performance, improvisação, composição e prática 
reflexiva. Por que não podemos formar os professores de música de hoje 
para que se sintam à vontade ensinando um grupo de sopros, 
supervisionando uma banda de rock, conduzindo uma aula de composição 
usando tecnologia acústica e digital, e organizando concertos de música 
criada por alunos em escolas e centros comunitários. Não vejo razão para 
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que este não seja um objetivo abrangente para a formação de professores 
de música. (WEBSTER, 2018, on-line, tradução nossa).4 

 

Frente às concepções ainda sustentadas pela transmissão de conteúdos 

disciplinares sobrepostos, que valorizam a decodificação da partitura e a execução 

das notas musicais no instrumento, trata-se de oportuno momento para a inovação 

das práticas pedagógico-musicais. Não obstante, concordamos com o teórico 

Swanwick (2003, p. 50)  “[que] o foco educacional tem, acima de tudo, de estar nos 

verdadeiros processos do fazer musical. Somente então é possível dar sentido ao 

contexto, seja histórico, social, biográfico, acústico ou outro”. 

A música na escola cumprirá seu papel quando alunos e professores de 

música começarem a assumir as suas responsabilidades engajando-se mutuamente 

num mesmo processo educativo que valoriza experiências e vivências musicalmente 

significativas. Para tanto, é imprescindível fortalecer as transformações, dentre as 

quais a do momento da aula concebida tradicionalmente como lugar de transmissão 

de conteúdo. Se partirmos do princípio de que, “o que estaria no centro da aula de 

música seriam as relações que os alunos constroem com a música, seja ela qual for” 

(SOUZA, 2014, p. 95), a sala de aula passaria a constituir-se em ambiente de 

aprendizagem, de interações entre os sujeitos que buscam dar sentido às práticas, 

alinhando-as às suas necessidades e interesses vitais, referimo-nos às: 

 

Necessidades e interesses vitais que se materializem em processo de 
aprendizagem em sua concepção mais complexa e abrangente, 
incentivando o desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional, de habilidades 
e atitudes ou valores. 
Necessidades e interesses vitais que se concretizem em grandes temas que 
permitam integração de várias áreas de conhecimento, exploração de 
vivências e experiências dentro e fora da Escola, no seu entorno, na 
comunidade que rodeia, no contexto da cidade.  
[...] Necessidades e interesses vitais que possam ser atendidos através de 
um processo de aprendizagem pessoal e coletivo, através de metodologias 
participativas, atuais, tecnológicas e um novo processo de avaliação que 
acompanhe o aluno em todo o seu processo de aprendizagem. (MASETTO, 
2018b, p. 80-81). 

 
4 It is time for us to rethink why we have music in schools, what is it we teach, who is it that we teach it 
to, and how we do this in the age we live in today. It is time for us to consider new ways to engage a 
wider and more diverse number of school students in music by encouraging creative work with 
performance, improvisation, composition, and reflective practice. Why can’t we educate today’s music 
teachers to feel comfortable teaching a wind ensemble, overseeing a rock band, leading a songwriting 
class using acoustic and digital technology, and organizing concerts of student-created music in 
schools and community centers. I see no reason why this cannot be a comprehensive goal for music 
teacher education. (WEBSTER, 2018, online). 
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Desta forma, a educação musical no ambiente escolar pode incentivar os 

alunos por meio de sólidas experiências com o mundo do sensível, da estética, do 

belo, dos sons, do silêncio, dos ruídos ao entorno, além de outros aspectos, à 

compreensão mais aprofundada do universo artístico, despertando-lhes o gosto pela 

arte, bem como estimulando a crítica e a reflexão, inclusive, dentre aqueles que a 

apreciam. E, nesse processo educativo, o entendimento da arte, 

vai além de vê-la como manifestação de sentimentos, formas de expressão; 
a arte precisa ser vista também, e principalmente, como forma de 
pensamento — base epistemológica tão importante na formação do aluno e 
no território curricular das escolas quanto o estatuto de outras disciplinas. 
(FELDMANN, 2008, p. 181). 

Mediante as diferentes formas de apropriação e transmissão musical 

entre crianças e adolescentes em convívio social, compete à missão educativa 

escolar, buscar estratégias que propiciem reais articulações entre os diferentes 

espaços de formação. A escola constitui este espaço profícuo para a educação 

musical entre crianças, adolescentes e jovens, de modo que estamos cientes da 

necessidade de ressignificação da música neste ambiente. Todavia, convém 

lembrarmos que os alunos em idade escolar também são os mesmos sujeitos que 

continuam vivenciando suas próprias práticas musicais fora da escola e, diante 

disso, percebemos haver certa “diluição” dos muros das escolas propiciadas pelas 

interações sociais fora das salas de aula.  

Em meio a tantos desafios, não duvidamos de que o ambiente da sala de 

aula tradicional torna-se desinteressante, mesmo para um professor especialista em 

sua matéria que, hoje, é praticamente impossível que consiga manter a atenção dos 

seus alunos. O celular e todos os recursos que o dispositivo oferece, por vezes, são 

mais atraentes que o professor diante de uma lousa fazendo a exposição do 

conteúdo de sua disciplina e acordando o trabalho para a próxima aula. Desta forma, 

os espaços de aprendizagem regidos por legislações também precisam ser 

repensados e reconstruídos, estendendo-se para além dos limites das salas de aula.  

Por fim, convém buscarmos nos currículos inovadores pontos de 

convergência que possam ser úteis na construção de um novo paradigma que faça a 

diferença para a formação do professor de música e que poderão subsidiar a 

proposição deste estudo. 
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4 CURRÍCULOS INOVADORES E A EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Iniciativas cuja pretensão é inovar a formação de professores de música 

demandam disposição e comprometimento para assumir as mudanças almejadas a 

longo prazo. Dito isto, um terceiro ponto a ser revisitado são as contribuições que 

currículos inovadores podem trazer em atendimento às necessidades formativas em 

Educação Musical, o que inclui resolver tensões internas, abrir-se ao diálogo com 

profissionais de outras áreas, alinhar critérios e centros de interesses com os 

estudantes, além de mútua cooperação no acompanhamento da proposta formativa. 

Trata-se, no currículo, de cuidar dos aspectos de ordem subjetiva e social que o 

integram, uma vez que: 

 

[...] implica sujeitos concretos que ocupam posições específicas e cumprem 
funções concretas diferenciadas numa Instituição educacional e o realizam 
como uma experiência subjetiva processual ao longo de um certo tempo de 
formação. (MASETTO; GAETTA, 2016, p. 277). 

 

No espaço universitário que tem vigorado concepções e paradigmas 

curriculares tradicionais, e no qual se concentra parcela significativa de professores, 

admitimos a possibilidade de o trabalho se tornar mais árduo, porém, não menos 

favorável à reversão do quadro e à adesão de propostas diferenciadas que induzam 

a construção de novos currículos para cursos de licenciatura em Música. Todavia, 

outras condições também podem influenciar iniciativas que provoquem mudanças 

nesse contexto, tais como: 

 

[...] a condição dinâmica da cultura e do conhecimento na atualidade, a 
preocupação com o aumento da qualidade da educação e a crescente 
pressão do mundo de trabalho exigem mudanças qualitativas dos 
conteúdos e das formas de ensinar. (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 14). 

 

A esses aspectos somam-se os efeitos do mundo globalizado sobre as 

universidades que têm alterado as relações entre instituições e sujeitos, bem como 

as formas de lidar com o conhecimento na era das tecnologias digitais. Essas 

realidades constituem alguns dos muitos desafios que compõem as exigências por 

qualificação profissional na complexa sociedade do século XXI. No entanto, cabe 

ressaltar que: 
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O processo de inovação é realizado desde o início da história da 
humanidade, primeiramente para a sobrevivência e, mais tarde, para a 
evolução e o progresso. Mas, na contemporaneidade, devido à aceleração 
da produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, a 
capacidade de inovar tem sido cada vez mais crucial. (DAROS, 2018, p. 4).  

 

Entre os profissionais da Educação emanam diversas inquietações que os 

fazem buscar por estratégias, que sejam mais eficazes aos processos de 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, que possibilitem tratar da multiplicidade de 

questões atuais seja de ordem local ou mundial, ou até desconhecidas. Neste caso, 

“a inovação na educação vem para dar novo fôlego às instituições educacionais, 

pois, em face da oferta abundante de informações, a mediação na aquisição do 

conhecimento garante a ela uma importância não superada.” (DAROS, 2018, p. 5). 

Perante a tendência configurada, Pereira (2010) evidencia uma prática 

curricular diferente e que é ofertada por universidades inglesas, americanas e 

australianas. Na proposta, a priori, busca-se propiciar aos graduandos um tipo de 

formação geral que lhes possibilite lidar com eventos de determinado período 

histórico. Conforme elucida:  

 

Ao contrário dos currículos de cursos estritamente profissionalizantes e que 
objetivam uma formação especializada, o currículo de formação geral busca 
trabalhar conhecimentos amplos para que estes possam permitir aos 
estudantes uma visão ampliada das questões sociais, culturais, biológicas e 
físico-naturais [...]. (PEREIRA, 2010, p. 43).  

 

Desta forma, despontam várias discussões e estudos que perpassam os 

paradigmas curriculares inovadores no ensino superior, dentre os quais prevalecem 

distintas intencionalidades para cada mudança ou alteração curricular. Abarcam 

também esse campo as práticas pedagógicas inovadoras, as metodologias ativas, a 

inovação da sala de aula, a formação em serviço, a reorganização de disciplinas em 

módulos, a aprendizagem por projetos, a expansão dos ambientes de 

aprendizagem, o ensino híbrido, o uso de novos recursos tecnológicos ligados aos 

objetivos educacionais, além de outros. Sendo assim, compreendemos que tais 

iniciativas integram as diversas tendências da educação e cujos desdobramentos 

podem se constituir de suma relevância para mudanças significativas em currículos 

de cursos de licenciatura em Música. E, na intenção de corroborar a formação de 

profissionais da área, explanaremos nossa concepção acerca da inovação curricular 

na universidade. 
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4.1 Do entendimento da inovação curricular no ensino superior 

 

Com base em pesquisa realizada acerca do levantamento de projetos 

pedagógicos diferentes daqueles que conhecemos, dada a sua organização por 

disciplinas (obrigatórias, optativas e eletivas), e oriundos de reformas curriculares em 

cursos de universidades brasileiras, os autores chegaram à seguinte definição do 

que seja a inovação curricular: 

 

[...] um conjunto de mudanças e adaptações que afetam o currículo em sua 
totalidade (finalidades, estrutura, funcionamento), em todas as suas 
dimensões, nos seus pontos chaves e eixos constitutivos, de modo 
simultâneo e sinérgico. (MASETTO; GAETA, 2016, p. 278).  

 

Nesta concepção, sublinhamos os aspectos fundamentais a serem 

considerados no currículo: “mudanças, realizadas simultânea e sinergicamente, nos 

4 [quatro] eixos constitutivos de uma proposta curricular: Contexto, Protagonistas; 

Estrutura Curricular e Gestão”. (MASETTO; GAETA, 2016, p. 279, grifo dos autores). 

Assim reiteramos que currículos inovadores se diferenciam dos convencionais, por 

se tratar “de uma mudança que pretende dar respostas às necessidades sociais e 

educativas emergentes – sendo, portanto, planejada e articulada com diferentes 

setores da instituição educacional”. (MASETTO, 2018a, p. 20). 

Na Figura 5, é importante destacar os quatro eixos que integram a 

concepção do paradigma curricular inovador, e que acreditamos dar sustentação a 

toda e qualquer proposta inovadora também para a formação do professor de 

música que está inserido no cenário das demandas escolares no século XXI, a 

saber: 

 

Figura 5 – Eixos do currículo inovador 

 

                      Fonte: Adaptado de Masetto e Gaeta (2016, p. 286).  
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Quanto ao primeiro eixo do currículo inovador, o “Contexto”, Masetto 

(2018a) realça que as mudanças têm sido motivadas por condicionantes que podem 

ser externos ou internos à instituição. Em IES brasileiras o autor realça que as 

reformas educacionais tem sido provocadas por exigências das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores em diversas áreas de 

estudo. Isto significa que a inovação nas universidades nunca começa do zero, mas 

surge de carências, isto é, de necessidades concretas provenientes do grupo 

(professores e alunos) ou da própria conjuntura (histórica, política, social e 

econômica) que afetariam a instituição educacional. 

Nesse ponto, o pesquisador adverte sobre a importância de indicar com 

nitidez, o tipo de carência que a proposta responderá. Para tanto é fundamental: 

 

Entender por que surge a necessidade de um currículo novo, no que tange 
à inovação, é de grande relevância, dinamismo e pujança, pois pode 
mobilizar instituições, professores e gestores para trabalhar em equipe em 
direção às mudanças necessárias — mesmo os que se apresentam mais 
resistentes a elas. (MASETTO, 2018a, p. 21). 

  

No segundo eixo do currículo inovador os “Protagonistas”, desempenham 

importante papel como apoiadores deste tipo de proposta pedagógica, haja vista que 

não basta ter disponível um documento formalizado como preceito para atender às 

normas e trâmites institucionais. Ao contrário, é a presença aliada ao compromisso 

dos sujeitos com tal projeto que determinará se será ou não exitoso. Como 

ressaltam: 

 

Os protagonistas [...] ao atuarem com corresponsabilidade e postura 
proativa na construção, implementação do currículo e na avaliação e 
adaptações necessárias ao longo do processo; ao assumirem atitudes de 
comprometimento, engajamento, e sentimento de “pertença” com relação ao 
novo currículo; ao apresentarem abertura para revisão da cultura 
pedagógica e do desempenho de seus papéis; são protagonistas ao 
exercerem suas funções em consonância com o projeto pedagógico. São 
eles: Gestores, Professores, Funcionários Administrativos, Alunos e 
Instituições. (MASETTO; GAETA, 2016, p. 280, grifo dos autores) 

 

A respeito do terceiro eixo, a “Estrutura Curricular”, cabe elucidar que se 

trata de um item de relevância na forma de organização dos componentes e demais 

elementos integrantes do currículo, haja vista que este ponto demarca o rompimento 

com itens que acentuam o paradigma curricular tradicional. Por isto, é importante 

pensar como proceder para que se dê a real inovação do modelo pretendido. Para 
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Masetto e Gaeta (2016, p. 81) que seja “explicitando e integrando todos os seus 

elementos de modo a permitir que possam ser implementados de modo simultâneo 

e sinérgico, isto é, com atividades convergentes para a formação dos profissionais”.  

Em conformidade com Masetto (2018a), destacamos que no eixo da 

Estrutura Curricular comportam os seguintes aspectos: contextualização e 

necessidade, intenção do projeto inovador, princípios de aprendizagem claramente 

explicitados, princípio epistemológico, princípio de intersecção entre teoria e prática, 

reconceituação das disciplinas e de seus conteúdos, planejamento e uso de 

metodologias ativas e inovadoras, sistema de avaliação de aprendizagem, 

reorganização de espaços e tempos e, por fim, a própria revisão do modelo 

curricular disciplinar.  

No processo de inovação curricular é possível que alterações sejam 

realizadas integralmente, isto é, em toda a estrutura do projeto educativo ou mesmo 

parcialmente, em algum dos componentes do currículo. Neste caso, o importante é 

que os objetivos traçados busquem responder algumas das necessidades formativas 

do magistério, inclusive para os profissionais ocupados com a Educação Musical. 

Como explica Daros (2018, p. 5) que “[...] toda inovação educacional, explícita ou 

implicitamente, questiona a finalidade da ação educativa que se está desenvolvendo 

e busca novos meios que se adaptem às novas finalidades da educação”. 

Por fim, no quarto eixo do currículo inovador destaca-se a “Gestão” que, 

mais precisamente, diz respeito à gestão do projeto pedagógico. Neste quesito: 

  

É princípio básico a criação de uma Gestão que privilegie a 
corresponsabilidade com os protagonistas do Currículo inovador. A criação 
de uma equipe gestora com um ambiente democrático de participação é 
esperada, para que possam realizar as funções que caberão à Gestão 
realizar e serão de fundamental necessidade para a construção e 
implantação do novo Currículo. Em vários projetos, associa-se a esta 
equipe gestora um Assessor Externo que possa colaborar, em integração e 
sintonia com os demais participantes do projeto, com a construção e 
implementação do mesmo. (MASETTO; GAETA, 2016, p. 284).   

 

Isto posto, a gestão do projeto inovador requer muito mais que docentes 

habilitados na ministração de disciplinas específicas que lhes serão atribuídas por 

meio de concurso para ingresso no magistério superior. Ao contrário, nesta 

modalidade de gestão, é fundamental que a equipe de professores universitários 

seja preparada para se engajar na consolidação deste tipo currículo, por meio da: 
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[...] seleção dos docentes e funcionários do Projeto e de sua formação 
continuada para que consigam sustentar e desenvolver o projeto, para 
prover condições de trabalho aos docentes e funcionários, e implantar uma 
infraestrutura que ofereça bases concretas e adequadas para o 
desenvolvimento do projeto. (MASETTO; GAETA, 2016, p. 287) 

 

Diante do exposto, assumimos que a gestão desses currículos trata-se de 

um complexo processo que requer acompanhamento contínuo para se determinar 

quando, onde e de que forma dar-se-ão as mudanças desejadas. Por tais razões, 

 

torna-se fulcral a presença de educadores como profissionais da educação 
(docentes, gestores educacionais, ou seja, coordenadores pedagógicos, 
orientadores e supervisores educacionais) com conhecimentos teóricos e 
práticos sobre currículo que lhes permita um pensar autônomo para 
construírem (conceber e executar) o currículo e gerirem (mediar e articular) 
os sujeitos (estudantes e comunidade) e suas culturas e contextos em torno 
da construção curricular.  (MASETTO, FELDMANN, FREITAS, 2017, p. 
738).  

 

Em virtude das elucubrações reafirmamos que não basta dar ao Projeto 

Pedagógico de Curso uma “aparência” à sua estrutura, ou seja, deslocando 

disciplinas de eixos temáticos, ou recriando nomenclaturas para componentes e 

atividades já existentes no currículo, e até mesmo fazendo uso ostensivo de alguns 

recursos tecnológicos durante as aulas, para que a proposta se defina como 

inovadora. 

Ao contrário, o processo de inovação educacional que vislumbramos 

contribuir para repensar os currículos de formação dos professores de música deve 

ser dinâmico, não surge ao acaso, mas é impulsionado por alguma necessidade, 

seja para prover a integração entre os espaços profissionais e formativos, ou mesmo 

para atender demandas de ordem política, social ou cultural. Ademais, parte da 

história da instituição educacional para responder aos desafios atuais e apresenta 

intencionalidade na definição da identidade do licenciando em música. Isto requer 

engajamento, sinergia e, sobretudo, a busca de significativas mudanças das formas 

de organização dos componentes curriculares, bem como do manejo na construção 

do conhecimento integrado com outras áreas de saber.  

Considerando a formação do professor de música cuja identidade ainda 

tem transitado entre ser músico e ser educador musical, como se fossem dimensões 

polarizadas, ampliaremos nossa discussão tendo como base pesquisas relacionadas 

à construção de novos desenhos curriculares para a formação de professores. 
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Portanto, no próximo subtópico, traremos à baila alguns dos contributos 

característicos em projetos inovadores que têm sido implementados em várias 

Instituições de Ensino Superior. 

 

4.2 Contribuições dos projetos inovadores para licenciaturas em Música 

 

No cenário das instabilidades globais, projetos inovadores despontam 

como um caminho inevitável aos profissionais da educação que buscam por novos 

rumos e significados para o exercício do magistério. Quando se trata da formação 

inicial do professor de música, longo percurso tem sido trilhado para satisfazer esta 

demanda, inclusive, na intenção de responder às necessidades da sociedade atual 

no que toca o universo artístico e cultural. Deste modo, educadores musicais 

avançam na conquista por novos espaços e campos de atuação profissional, com 

destaque para os escolares, e ao mesmo tempo que assumem responsabilidades 

sociais.  

Nessa ocasião, reconhecemos que projetos inovadores têm contribuído 

para o desenvolvimento de novos perfis profissionais, para que assim os mesmos 

possam realizar: 

 

[...] pesquisas em sua área do conhecimento, explorando a multi e a 
interdisciplinaridade e o emprego de novos recursos tecnológicos; 
competências humanas e profissionais; valores, atitudes e comportamentos 
como competência profissional atualizada, ética, responsabilidade social, 
profissionalismos vinculados à cidadania e ao desenvolvimento pessoal. 
(MASETTO, 2018a, p. 22). 

 

Temos a convicção de que, dos estudos e das experiências do magistério 

dedicados à formação de professores para um mundo em transformação, podem 

emergir elementos que, inclusive, darão consistência às novas concepções para a 

organização de currículos de cursos de licenciatura em Música. Assim, das 

pesquisas publicadas no campo da Educação e do Currículo sobre a criação e 

implementação de projetos pedagógicos inovadores para a formação de 

professores, destacamos: Arantes (2012), Freitas (2016), Gaeta (2007), Keller-

Franco (2014), Linhares (2012), Mengarelli (2017), Wild (2012) e Zukowsky-Tavares 

(2008).  
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Nessa dimensão marcada por diferentes paradigmas que determinam 

vários desses projetos, sobressai o currículo de educação geral da Universidade de 

Harvard, o Harvard College Courses, cuja organização foi baseada em cursos 

integrados (PEREIRA, 2010); a abordagem da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), que agrega um modelo simultâneo em projetos e problemas, na 

Universidade de Aalborg — Dinamarca (ENEMARK; KJAERSDAM, 2016); na Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP 

Leste) quando, ao completar 70 (setenta) anos, adotou como modelo curricular a 

ABP (ARAÚJO; ARANTES, 2016); outro destaque é o currículo do Curso de Direito 

em IES de São Paulo, que inovou o seu projeto educacional por meio de práticas 

pedagógicas interdisciplinares e orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(WILD, 2012); por fim a Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral) que teve 

seus cursos de formação inicial de professores estruturados no denominado 

Currículo por Projetos (KELLER-FRANCO, 2014, 2012). 

As propostas exemplificadas denunciam tanto o rompimento com as 

concepções estruturantes dos currículos tradicionais, quanto acentuam a relação 

entre problemas de formação do professor e o tipo do currículo adotado no curso. 

Segundo constatação de Masetto (2011), nos projetos inovadores cujos objetivos 

foram alcançados notou-se excelentes resultados no que diz respeito à 

aprendizagem dos alunos. Por outro lado, alguns dos projetos implantados que não 

se mantiveram em desenvolvimento foram atribuídos problemas de permanência e 

compromisso dos professores com os mesmos. Essas conclusões reforçam que, 

docentes e discentes, devem ser atuantes e engajados em cada etapa do processo 

de implementação dos projetos pedagógicos, para que a iniciativa não comece e 

termine somente com a aprovação e o registro oficial do documento.  

Outro aspecto evidenciado que pode corroborar a mudança de currículos 

e práticas pedagógicas na educação superior, diz respeito ao conjunto de novas 

referências sociais e pedagógicas, das quais apontam para as seguintes vertentes: 

  

[...] abordagens integradas do conhecimento, referenciais epistemológicos 
que valorizam a construção do conhecimento a partir da problematizações 
sociais concretas, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
relações dialógicas no processo ensino-aprendizagem e avaliação, 
valorização das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos 
objetivos e dos conteúdos de aprendizagem, enfim, para a formação integral 
da pessoa humana. (KELLER-FRANCO, 2012, p. 67). 



77 
 

Atentos a essa realidade que tem redirecionado o processo formativo de 

profissionais em outras áreas de saber, admitimos a premência da ressignificação 

dos atuais desenhos curriculares para cursos de licenciatura em Música, no sentido 

de que conduza a efetivas articulações entre universidade, profissão e interesses da 

sociedade. Vejamos: 

 

As questões contemporâneas colocadas à formação de professores face 
aos novos conhecimentos da arte, da filosofia e da ciência não geram 
respostas prontas para a prática pedagógica. Geram profundo 
questionamento sobre a lógica dos cursos de formação [...]. (SANTOS, 
2012, p. 283). 

 

Na concepção de Bastian (2000, p. 98), “somente iniciando com 

pequenos trabalhos e projetos de pesquisa na aprendizagem será possível chegar 

ao desenvolvimento de pesquisas inovadoras”. O referido autor menciona que ao 

implementar, junto aos professores de música, um curso de formação continuada 

por meio de Projetos de Estudos integrando pesquisa e ensino, para averiguar as 

dificuldades de motivação e disciplina com alunos de 13 e 16 anos, no decorrer das 

aulas de música foi desvelado que os professores: 

 

também se qualificam didaticamente nas observações da sala de aula, na 
avaliação de problemas metodológicos, no encontro e convívio com os 
alunos e demais propostas; que eles descobrem seus próprios problemas e 
seguem adiante; que conseguem chegar a questões relevantes específicas 
da área que ainda não tinham adquirido anteriormente. (BASTIAN, 2000, p. 
98). 

 

Durante o processo de consolidação dos cursos de licenciatura em 

Música de universidades públicas brasileiras, sabemos que os currículos 

convencionais têm sido responsáveis por determinar o perfil formativo do profissional 

desta área. Embora não estejamos descartando este papel que teve sua relevância 

educativa em determinado contexto histórico e social do século passado, todavia, no 

cenário da sociedade do século XXI, compete-nos trazer à consciência que novos 

paradigmas curriculares têm feito a diferença para a vida de profissionais do 

magistério em outras áreas.  

Em vista disso, acreditamos que currículos inovadores trazem em seu 

escopo elementos que poderiam integrar o leque de conhecimentos dos 

profissionais da Educação Musical, já que: 
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A compor essa profissionalidade estão os conhecimentos e saberes sobre o 
currículo, pois é por meio dele que se concretiza o trabalho pedagógico, 
uma vez que possui o gérmen da articulação entre o pensar e o agir, entre 
teoria e prática. Por esse motivo, cabe à formação inicial uma sólida 
formação sobre currículo, uma vez que nas estruturas escolares há uma 
tendência à desarticulação entre a concepção e ação pedagógica. 
(MASETTO, FELDMANN; FREITAS, 2017, p. 746). 

 

Nessa acepção, reiteramos que propostas inovadoras compartilham 

renovadas formas de tratar as concepções e os processos de aprendizagem, a 

construção do conhecimento, as articulações entre a teoria e a prática, o incentivo à 

pesquisa, o planejamento da aula por unidades de aprendizagem que contemplam 

temáticas de relevância da atualidade, dentre outras. Assim, com a intenção de 

favorecer ligações entre esses aspectos de caráter inovador e a formação inicial do 

professor de música na contemporaneidade, de maneira especial, iremos discorrer 

sobre três pontos de interesse: o processo de aprendizagem; a organização do 

conhecimento; a cidade como espaço de educação não formal em música. 

 

4.2.1 O processo de aprendizagem 

 

Profissionais orientados por processos educacionais inovadores não 

encontram respostas já definidas para os problemas recorrentes de sua área. Mas, 

por meio de procedimentos de pesquisa são estimulados ao exercício da 

proatividade e a se engajarem no contínuo processo do aprender a aprender. 

Enemark e Kjaersdam (2016, p. 24) informam que: “graduados universitários devem 

ter as habilidades necessárias para adaptar-se a um mercado de trabalho que muda 

rapidamente e a lidar com os problemas que ainda estão por vir.” 

Nesse sentido, acreditamos que a academia deve ser o começo da longa 

trajetória formativa na qual os graduandos serão confrontados por situações 

profissionais simuladas ou reais, conhecidas ou desconhecidas, para que aprendam 

a trabalhar dentro e fora da sala de aula. Conforme estudos: 

  

Calcula-se que os estudantes retêm apenas 10% do que leem e 20% do 
que ouvem [...]. Porém, quando se simula um problema, pode-se reter até 
90% do que se aprendeu. Essa é uma das principais concepções 
pedagógicas da aprendizagem, seja por meio de projetos, seja com 
trabalhos baseados em problemas, uma vez que o foco está no 
aprendizado, não no ensino. (COLEMAN, 1998 apud ENEMARK; 
KJAERSDAM, 2016, p. 25). 
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Para Moran (2018, p. 2) “as pesquisas atuais da neurociência comprovam 

que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que 

cada pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para si [...]”. Na 

McMaster University (Canadá), por exemplo, estudos neurocientíficos sobre 

treinamento musical realizado com bebês de até um ano de idade sustentam que 

eles se beneficiam da música mesmo antes de conseguirem falar ou caminhar, 

razão que se apoia na plasticidade cerebral nesta fase da infância (TRAINOR, 

2012). Os dados da pesquisa revelaram ainda acentuado desenvolvimento do 

cérebro dos bebês e do comportamento musical a partir das aulas de música, 

demonstrando que a infância constitui fase em potencial para conduzi-los às 

experiências musicais significativas no contexto escolar. 

Nesse quesito, outras pesquisas têm dado sustentação aos processos 

educativo-musicais elucidando aspectos fundamentais da influência da música, tanto 

para o desenvolvimento de bebês quanto para crianças e adolescentes em idade 

escolar, no que diz respeito à compreensão do processo cognitivo, afetivo-

emocional, psicomotricidade, percepção, criatividade, concentração e memória, 

dentre os quais ressaltamos: Hargreaves e Zimmerman (2006), Ilari (2003, 2006), 

Palheiros (2006), Raniro e Joly (2012), Soares (2008), Tierney, Krizman e Kraus 

(2015), e Zhao e Kuhl (2016).  

Não restam dúvidas de que as descobertas desse campo são importantes 

para a compreensão mais acurada dos processos de aprendizagem musical. Mas, 

para além deste entendimento, de como as pessoas aprendem música em várias 

fases da vida, é essencial saber como lidar com as informações disponíveis para 

que sejam potencializadas e integradas a serviço da construção de currículos mais 

contextualizados com as realidades dos alunos na sociedade atual. Assumimos que 

as evidências podem contribuir para ampliar as práticas musicais na dimensão da 

apreciação, da composição, da interpretação musical (cantar ou tocar instrumentos), 

dentre tantas outras atividades correlatas, especificamente, numa concepção mais 

abrangente provocada pelos avanços científicos e que motivem a criação de novas 

propostas educativas para os licenciandos em música. 

 Por tais razões, concordamos com Sobreira (2014) quando, em sua tese, 

acusa a necessidade de ampliação das conexões entre a Educação Musical e o 

campo do Currículo, haja vista que as articulações entre ambas as áreas ainda são 

inexpressivas. Para a autora, é fundamental a aproximação com a área do Currículo, 



80 
 

haja vista que poderia corroborar o entendimento das peculiaridades da inserção da 

música nos estabelecimentos escolares. Nesta linha de pensamento Masetto, 

Feldmann e Freitas (2017, p. 746) reforçam que: “a aprendizagem referente ao 

currículo, suas teorias e sua construção torna-se central nos cursos de formação de 

educadores, para que esses se constituam como profissionais da educação [...].” 

Outro ponto importante a destacar é que a integração de métodos e 

técnicas participativas no arcabouço de propostas inovadoras, seja em espaços 

escolares ou universitários, as ferramentas alicerçam a construção do processo de 

aprendizagem ativa, uma vez que propiciam: 

 

desenvolvimento efetivo de competências para a vida profissional e pessoal; 
visão transdisciplinar do conhecimento; 
visão empreendedora; 
o protagonismo do aluno, colocando-o como sujeito da aprendizagem; 
o desenvolvimento de nova postura do professor, agora como facilitador, 
mediador; 
a geração de ideias e de conhecimento e a reflexão, em vez de 
memorização e reprodução de conhecimento. (CAMARGO, 2018, p. 16). 
 

Experiências assim provocam maior engajamento entre os participantes 

porque dão sentido ao processo de aprendizagem e, consequentemente, os alunos 

motivados pelas dinâmicas propiciadas pelo uso das metodologias ativas tendem a 

trabalhar coletivamente, isto é, numa comunidade de aprendizes. Então, os 

estudantes “aprendem fazendo, agindo, experimentando, observando, interpretando, 

sistematizando, tomando decisões, intervindo, trabalhando individualmente e em 

grupo, criando, recriando, produzindo”. (KELLER-FRANCO, 2012. p. 71-72). 

Nessa compreensão, reforçamos que: 

 

A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de 
níveis mais complexos de conhecimento e competências em todas as 
dimensões da vida. Esses avanços realizam-se por diversas trilhas com 
movimentos, tempos e desenhos diferentes, que se integram como 
mosaicos dinâmicos, com diversas ênfases, cores e sínteses, frutos das 
interações pessoais, sociais e culturais, em que estamos inseridos. 
(MORAN, 2018, p. 2). 

 

Na verdade, são aportes de relevância para repensarmos o processo de 

aprendizagem em música de tal maneira que tenha significado para a formação dos 

licenciandos desta área. No entanto, tal processo não dispensa as descobertas 

relacionadas à aprendizagem musical junto a crianças e adolescentes em idade 



81 
 

escolar, cujas necessidades não devem ser desprezadas quando a pretensão 

consiste em inovar práticas pedagógicas e projetos formativos de licenciaturas.  

Cabe salientar ainda que elencar conteúdos específicos de música 

apenas para a composição de cada disciplina do currículo não é a via mais 

adequada para o êxito do processo de aprendizagem ativa que discutimos. Torna-

se, porém, imprescindível que docentes universitários se atenham aos interesses, 

convicções, expressões e outros sinais que revelam os licenciandos para que 

possam trabalhar em parceria — articulados às demandas escolares —, e com 

vistas ao alcance dos objetivos educacionais traçados. Neste intuito, é oportuna a 

discussão acerca do modo de organização do conhecimento no currículo para 

repensar a formação dos professores de música. 

 

4.2.2 A organização do conhecimento 

 

Tendo como base o modelo do Currículo por Projeto em Keller-Franco 

(2012), salientamos a contribuição da forma de organização dos conhecimentos que 

se dá por meio de “temas-problema” os quais, por sua vez, darão origem aos 

projetos. Segundo Keller-Franco (2012, p. 71), “não há uma grade convencional com 

disciplinas. Os conhecimentos destas entram para auxiliar na compreensão do tema-

problema de uma forma contextualizada, significativa e interdisciplinar”. Nesta 

intencionalidade, percebemos nitidamente a superação linear do conhecimento 

disciplinar e a sua convergência para a valorização do conhecimento interdisciplinar, 

quando duas ou mais áreas distintas se integram (MASETTO, 2010).  

A construção do conhecimento não está baseada na memorização de 

informações transmitidas, mas nas articulações entre a teoria e as atividades 

práticas, na proatividade dos alunos, e ainda na superação das dificuldades que 

surgirão. Esses encaminhamentos possibilitam mais flexibilização na prática, uma 

vez que “não há necessidade de esgotar todos os temas de uma só vez numa 

sequência rígida e linear”. (KELLER-FRANCO, 2012, p. 71). Desta forma, não será 

necessário que os conteúdos previstos sejam vencidos numa só aula, ao contrário 

do que acontece em currículos convencionais, cujo arranjo das disciplinas se ancora 

em pré-requisitos obrigatórios e que determinarão a sequência de conteúdos a 

serem cumpridos a cada aula. 
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A diferença é que, em projetos inovadores, a concepção da disciplina 

transcende a ideia de ser vista somente como área de conhecimento composta por 

professores especialistas que se ocupam com suas produções acadêmicas 

individuais. Mas, numa dimensão mais ampla, “a disciplina deverá se constituir como 

um grupo de pessoas (alunos e professor) interessadas em construir algo em 

conjunto [...]”. (MASETTO, 2018a, p. 200).  

Nessa perspectiva — e com vistas à inovação curricular em função da 

formação de profissionais educadores musicais —, cabe destacar a importância do 

enfoque interdisciplinar na abrangência do conhecimento pedagógico-musical. De 

acordo com o teórico Kraemer (2000), tal abordagem se explica por conta das inter-

relações da música com a pedagogia e também com outras áreas científicas que se 

dedicam à compreensão dos distintos processos de aprendizagem seja em espaços 

institucionalizados ou em diferentes agrupamentos sociais. Isto posto, existe um 

núcleo central típico em cada área de conhecimento cujo objeto por ela é iluminado 

e, neste caso, “no centro das reflexões musicais, estão os problemas de apropriação 

e transmissão da música”. (KRAEMER, 2000, p. 61). No pensamento do autor, a 

razão deste entrelaçamento é dada: 

  

[...] em função dos homens serem afetados, e da música estar no ponto 
central, resulta na perspectiva das respectivas disciplinas das ciências 
humanas, sociais e culturais orientações temáticas interdisciplinares. 
(KRAEMER, 2000, p. 62). 

 
A Figura 6 torna-se útil para demonstrar as relações da pedagogia da 

música com cada uma das disciplinas destacadas. Neste sentido, Kraemer (2000, p. 

63) esclarece que a pedagogia da música pode ser caracterizada, “como adição, 

como adaptação do acervo pedagógico, como cooperação com a pedagogia ou a 

musicologia, como participação dupla na musicologia e pedagogia”. Vejamos: 

   

                                  Figura 6 – Relações da pedagogia da música com as disciplinas 

 

                                  Fonte: Kraemer (2000, p. 63). 
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Em consonância com o autor, entendemos que das interdependências 

temáticas “[...] a pedagogia e a pedagogia da música apresentam disciplinas de 

integração orientadas na ação, de acordo com o objeto de pesquisa, resultam 

diferentes agrupamentos da área”. (KRAEMER, 2000, p. 63). Na abordagem do 

tema “canções políticas juvenis”, por exemplo, esta interdependência temática com 

as disciplinas é representada, na Figura 7, como se segue: 

 

                                Figura 7 – Pedagogia da música e interdependências temáticas 

 

                                               Fonte: Kramer (2000, p. 64). 
 

Devemos ressaltar que um dos problemas recorrentes em cursos de 

licenciaturas em Música diz respeito à aplicação dos conhecimentos provenientes 

das disciplinas de abordagem teórica do currículo em situações profissionais 

concretas, sobretudo, com as práticas de musicalização nas escolas. Isto acontece 

porque os conhecimentos estão compartimentados em áreas específicas da música 

e outras áreas das ciências humanas que não conversam entre si.  

Mas, se a meta consiste em trazer contribuições inovadoras para a 

Educação Musical, é imprescindível a valorização do conhecimento interdisciplinar 

na organização dos Projetos Pedagógicos de Música, pela seguinte compreensão: 

  

O conceito da interdisciplinaridade apresenta um paradigma de 
conhecimento e de ciência que ultrapassa o modelo tradicional disciplinar e 
também a perspectiva multidisciplinar, uma vez que nos permite esperar a 
produção de um conhecimento novo com base em duas ou mais diferentes 
áreas de conhecimento que se integram para tal. Se na multidisciplinaridade 
as disciplinas mantêm suas especificidades e apenas se juntam para um 
olhar paralelo e conjunto sobre um objeto de pesquisa ou um fenômeno, na 
interdisciplinaridade esses olhares paralelos se integram, permitindo que um 
novo conhecimento se produza: aquele que não se encontrava nem em 
uma, nem em outras disciplinas isoladamente, mas surge pelo embate e 
pela integração de aspectos de ciências diversas. (MASETTO, 2018a, p. 
41). 
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É notório que o paradigma de Kraemer (2000) traz subsídios para a 

inovação curricular por meio da abrangência do conhecimento pedagógico-musical, 

haja vista que na pedagogia da música as fronteiras entre as ciências vizinhas se 

tornam mais flexíveis permitindo maior integração entre as mesmas. Isso porque a 

pedagogia da música se ocupa das interações entre pessoas e músicas, e portanto 

seu objeto de estudo é compartilhado “com as disciplinas chamadas ocasionalmente 

de ‘ciências humanas’, filosofia, antropologia, pedagogia, sociologia, ciências 

políticas e história”. (KRAEMER, 2000, p. 52).  

Dito isto, apoiamos que a inserção desta abordagem no campo 

epistemológico da Educação Musical, visa “contribuir para a delimitação dos limites 

e das intersecções da área, considerando o conhecimento específico 

transversalisado por outros campos do conhecimento”. (KLEBER, 2009, p. 220). 

Essa discussão remete-nos, por exemplo, a alguns dos professores de outras áreas 

(Física, Matemática ou Português) que se utilizam da música para memorização de 

fórmulas ou para tratar de assuntos específicos da própria disciplina. No entanto, 

deixamos esclarecido que tal prática não se configura nem mesmo como um ensaio 

para abordar o conhecimento interdisciplinar em sala de aula.  

Dadas as ponderações, enfatizamos que a formação docente é um 

processo contínuo, que se consolida ao longo da vida, com conhecimentos que se 

integram e são construídos por meio da reflexão, da prática pedagógica, em 

interações com pessoas de diferentes culturas artísticas, nos quais importantes 

vínculos são firmados com a Educação Musical, isto é: 

 

[...] 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 [...]. (ESPERIDIÃO, 2012, p. 
352-353). 

 

Portanto, cientes de que as práticas musicais extrapolam os limites dos 

muros escolares, acreditamos que outros espaços de aprendizagem em música 

emergem com suas ressonâncias aguardando por iniciativas que promovam reais 

interseções entre o conhecimento construído nas academias e as práticas 

pedagógico-musicais. Nesta intenção, a expectativa é que assim façam a diferença 
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na formação inicial do professor de música, como passaremos às próximas 

reflexões. 

 

4.2.3 A cidade como espaço de educação não formal em música 

 

A cidade percebida como lugar das convivências e aprendizagens, das 

descobertas e aspirações, dos encontros e do trabalho, dos espaços transitáveis 

onde se tecem relações, também reúne em sua natureza anseios e inquietações 

próprias dos sujeitos que a compõe. Dela emana a diversidade de manifestações 

artísticas, culturais, sociais, populares, históricas, musicais, que ganham forma e 

desenham as paisagens locais, sugerindo cada vez mais ser desvelada e apreciada 

por seus habitantes. Diante da cidade desconhecida, cabe a seguinte reflexão: 

 

ela lhe responde de um modo inteiramente singular, e pode-se dizer, a esta 
cidade só este indivíduo conhece. Sobre ela, portanto, só ele pode falar. 
Sem ele, isto é, sem o seu modo de questioná-la, esta cidade não emergiria 
assim na presença, tal como sem ela, não se abriria para ele esse novo 
universo de compreensão que se costura em seus sentidos ao percorrer-lhe 
as ruas e logradouros. De fato é a cidade que lhe vem ao encontro, 
provocando-o a nela mergulhar, despertando-o para o seu mistério e, assim, 
desencadeando as perguntas que os enlaçarão no seu espaço 
compreensivo. (FLICKINGER, 2000, p. 49-50). 

 

É nesse contexto de encantamentos e de experiências únicas para cada 

pessoa, mas também de dilemas, incertezas e contradições, que se situa o conceito 

da cidade educadora. Nesse fervilhar de desafios, encontramos via oportuna para 

inovar a formação do professor de música. Deste modo, recorrendo à Carta das 

Cidades Educadoras, constatamos que: 

 

Vivemos num mundo de incerteza que privilegia a procura da segurança, 
que se exprime muitas vezes como a negação e uma desconfiança mútua. 
A cidade educadora, consciente deste facto, não procura soluções 
unilaterais simples, aceita a contradição e propõe processos de 
conhecimento, diálogo e participação como o caminho adequado à 
coexistência na e com a incerteza.5 

 

No documento supracitado sobressai a ideia de que a cidade educadora é 

vislumbrada a partir da necessidade de conversão dos seus espaços em ambientes 

 
5 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS. Carta das Cidades Educadoras. 
Disponível em: http://www.edcities.org/rede-brasileira/wp-content/uploads/sites/14/2013/11/Carta-
Portugues.pdf. Acesso em: 15 fev. 2020. 
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propícios à aprendizagem. Devido às inúmeras possibilidades educadoras e aos 

elementos disponíveis para a educação integral dos sujeitos, e mesmo que a cidade 

seja regida por um conjunto complexo de forças e inércias, assim vistas como 

“deseducadoras”, acreditamos fortemente na superação destas barreiras que podem 

ser vencidas à medida que a compreendemos. 

Embora possa parecer um projeto utópico, cabe sublinhar que até o ano 

de 2019, 34 (trinta e quatro) países, incluindo o Brasil, aderiram ao movimento das 

cidades educadoras, conforme dados disponibilizados pela Associação Internacional 

das Cidades Educadoras.6 Cientes desta realidade e convictos de que as iniciativas 

concorrem para a consolidação das metas traçadas por espaços educacionais mais 

integrados, a retomada do assunto torna-se premente em razão do divórcio entre 

escola e entorno: 

 

Uma das manifestações mais evidentes da crise da escola, reiteradamente 
denunciada pelas pedagogias inovadoras, é o divórcio quase crônico entre 
escola e entorno, entre o processo de socialização dentro da instituição 
escolar e fora dela. O desafio é conseguir a transferência e o uso da cultura 
escolar na vida cotidiana durante a infância e no transcurso da vida adulta 
e, ao mesmo tempo a incorporação da experiência vivencial e cultural do 
entorno à escola. (CARBONELL, 2002, p. 101). 

 

Nessa atmosfera em constante transformação, de sons, cores, músicas, 

nuances, momentos, tempos, ritmos, singularidades que dão vida aos lugares, aflora 

o desafio de explorar os espaços educativos da cidade, numa perspectiva integrada 

aos currículos de formação.  Desta forma, entendemos a cidade educadora como: 

 

um desenvolvimento e uma criação do diálogo entre escola e a comunidade 
escolar. Nesse sentido, a cidade é uma excelente oportunidade para romper 
a tradicional lógica disciplinar e experimentar propostas interdisciplinares 
[...]. (CARBONELL, 2016, p. 19).  

 

É nesse preâmbulo que reside o apelo à ressignificação das práticas de 

formação do professor de música, com vistas à incorporação de aspectos educativo-

musicais presentes em contextos e espaços não institucionalizados de 

aprendizagem, como já anunciado nos exemplos dos projetos inovadores. Na 

realidade, a noção da cidade educadora é um desafio que propõe aos formadores, 

trilhar caminho inverso àquele que insiste em manter o professor em estado 

 
6 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS. Cidades Associadas. Disponível 
em: http://www.edcities.org/listado-de-las-ciudades-asociadas/. Acesso em: 15 fev. 2020. 
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aparentemente confortável com as condições existentes no espaço da sala de aula, 

reduzindo sua prática a técnicas que se repetem ao longo das décadas.  

Em contrapartida, o pensamento da cidade educadora implica em criar 

novas articulações, o máximo possível, entre currículos de instituições educacionais, 

espaços profissionais, culturas e sujeitos que são os principais atores do processo 

formativo. Neste entendimento: 

 

o currículo dos diferentes projetos educacionais sempre se desenvolve em 
contextos específicos, na escola ou em ambientes e situações 
extraescolares. A identificação e a compreensão dos diferentes contextos 
em que se realizam tais currículos é um elemento essencial para 
analisarmos a relevância e o desenvolvimento adequado do projeto 
educativo. (MASETTO; FELDMANN; FREITAS, 2017, p. 752). 

 

Com efeito, a educação musical não está restrita apenas aos espaços 

acadêmicos e institucionalizados. As práticas musicais na sociedade, em muito têm 

demonstrado o quanto as pessoas aprendem música fora da escola, isto é, em 

momentos, lugares e espaços da cidade nos quais os sujeitos expressam-se por 

meio de diferentes manifestações artísticas. Essas influências são tão fortes que, 

por vezes, acabam modelando novas profissões que abarcam músicos dentre os 

quais nunca chegaram a cursar alguma graduação. Tanto que os aspirantes, tendo a 

oportunidade de ingressar em curso superior de Música, inicialmente, têm apenas a 

intenção de ampliar seus saberes nesta área para assim continuar exercendo suas 

funções em contextos e ambientes que já atuavam. Tal realidade sinaliza que nem 

sempre a procura por um curso de licenciatura define, a priori, se o ingressante 

deseja ser professor de música ou não. Neste pensamento, a inserção na graduação 

passa a ser apenas um meio no qual o discente busca aperfeiçoar sua técnica 

musical, por não ter aprendido em outro espaço o que a universidade ofereceria. 

Dessa forma, compreendemos que toda cidade é potencialmente 

educativa muito embora saibamos que nem todas tenham sido projetadas para 

tanto. De todo modo, a ideia da cidade educadora torna-se pertinente não só para 

complementar ou dar continuidade à aprendizagem iniciada em interação com 

outras pessoas em ambientes físicos diferenciados, mas torna-se um meio para 

inovar e fortalecer os processos formativos nas licenciaturas em Música. 

Mediante tal discussão, convém trazermos à tona a concepção acerca da 

educação que se desenvolve para além dos muros das instituições. Estamos falando 
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do que toca a compreensão dos processos de aprendizagem inerentes à educação 

não formal. E, de imediato, é interessante perceber que ao tratarmos deste assunto, 

logo associamos a educação informal à educação não formal, como se 

compartilhassem as mesmas delimitações conceituais. Mas, Gohn (2006, 2013) ao 

realizar pesquisa aprofundada sobre as demarcações que caracterizam e distinguem 

a educação formal, informal e não formal, diz ser uma prática recorrente entre os 

estudiosos que se ocupam com o tópico. No entanto, a autora explica que:  

 

a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização — na família, bairro, clube, 
amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende 
“no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas. (GOHN, 2006, p. 
28). 

 

Dentre as diferenças que caracterizam o campo desses espaços 

educativos, enfatizamos que o mais importante segundo a autora é saber que a 

categoria “educação não formal” carrega consigo um diferencial que diz respeito à 

questão da intencionalidade, ou seja, nos lugares onde ocorrem os processos 

interativos de aprendizagem existem escolhas e propostas formativas nas quais 

confirmam que o aprendizado não se dá de maneira espontânea. Como informa: 

 

Na educação formal estes espaços são os do território das escolas, são 
instituições regulamentadas por leis, certificadoras, organizadas segundo 
diretrizes nacionais. Na educação não-formal, os espaços educativos 
localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos 
grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há 
processos interativos intencionais (a questão da intencionalidade é um 
elemento importante de diferenciação). (GOHN, 2006, p. 29). 

 

Tendo em consideração os aspectos ressaltados, estamos de acordo que 

o universo que abriga os espaços de educação não formal são amplos e oferecem 

um “[...] conjunto de atividades, promovidas por diferentes instâncias e meios, que 

vão desde o fomento da leitura e da formação cultural para toda a população até as 

atividades extraescolares e de lazer”. (CARBONELL, 2016, p. 38).  

Nesse contexto, também cabe esclarecer que o termo “extraescolar” tem 

sido utilizado em oposição às atividades ou conteúdos ministrados durante o 

momento da aula. Assim observamos que a terminologia tem sido associada às 
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atividades pertencentes exclusivamente ao campo da escola. Carbonell (2016, p. 38) 

explica que se trata de “[...] práticas antigas e que, no transcurso do século passado, 

à medida que se estendia a escolaridade, crescia também a demanda pela 

manutenção desses serviços e atividades”. O autor também sublinha que é grande a 

lista deste tipo de atividade, mas chama a atenção para o fato de que nos últimos 

anos tem percebido o aumento, sobretudo, das atividades que se relacionam com a 

música, e que muitas são as crianças e jovens que de alguma forma aprendem a 

tocar um instrumento ou mesmo que estão integradas em algum coral. Por isso, 

interpretaremos o termo “extraescolar” no contexto das práticas musicais 

intencionais que de alguma forma têm relação com atividades realizadas em 

espaços de educação não formal, e que envolvem os sujeitos (professores e alunos) 

em consistentes iniciativas de exploração dos diferentes lugares que a cidade 

apresenta. 

Desta forma, não é a intenção retirar da escola ou da universidade sua 

missão formativa, mas conscientes das questões que perpassam a formação do 

professor de música, urge que instituições estejam afeitas à renovação dos 

currículos das graduações abrindo-se cada vez mais à compreensão dos desafios 

da contemporaneidade. Como nos lembra Gimeno Sacristán (2013, p. 13) que “o 

currículo efetivo é, em grande parte, o que as crianças e os jovens assimilam em 

contextos, espaços e momentos de aprendizagem fora da escola”. 

Considerando a diversidade de gêneros e estilos musicais brasileiros, 

assim também as opções quanto a escolha do repertório musical variam de cultura 

para cultura, em cada contexto local ou regional. Entre adolescentes e jovens em 

idade escolar, as músicas que ouvem, selecionam, compartilham ou produzem, por 

meio das ferramentas eletrônicas que utilizam, revela a função identitária que 

exercem sobre a formação da personalidade e do comportamento desses sujeitos 

(SILVA, 2009). Portanto, compreender o desenrolar do cenário musical da cidade é 

pertinente, pois, “quando os professores têm informações suficientes para entender 

seus alunos e seu contexto local, eles podem projetar um currículo, escolher um 

repertório de música para estudar e planejar aulas”. (OLIVEIRA, 2015, p. 35). 

Nesse âmbito, insistimos com Carbonell (2016) que a cidade constitui 

espaço de vida, bem como de ambivalências e dicotomias, de sonhos e frustrações, 

de tensões e contradições, com formas diferenciadas de vida. E, decerto, as cidades 

não surgem da noite para o dia, e não estão prontas ou finalizadas, mas são 
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construídas e reconstruídas, desenhadas e redesenhadas, planejadas e 

replanejadas, sobretudo, carecem de propostas que não só ressignifiquem seus 

espaços, mas que alavanquem novos processos de interação com a escola e a 

universidade com vistas à renovação dos currículos e à formação mais integrada 

aos campos da profissão. Conforme expressa: 

 

A cidade, em síntese, constitui um livro aberto, uma espécie de Wikipédia, 
em que todo sujeito pode contribuir livremente, acessar, relacionar, 
contextualizar, reelaborar, compartilhar, sistematizar, sintetizar e se 
questionar continuamente em torno de um amplo e incalculável capital de 
conhecimentos. (CARBONELL, 2016, p. 15). 

 

É nesse contexto, oriundo das inúmeras possibilidades de explorar os 

espaços da cidade, que trazemos o exemplo da pesquisa intitulada World 

Soundscape Project, do compositor e educador Murray Schafer e um grupo de 

pesquisadores da Simon Fraser University no Canadá. O objetivo do estudo foi 

“mostrar de que modo a paisagem sonora havia evoluído no decorrer da história e 

de que modo as mudanças por que passou podem ter afetado nosso 

comportamento”. (SCHAFER, 2001, p. 11). 

No livro intitulado A afinação do mundo, Murray Schafer reúne todo o 

trabalho realizado por longos anos e, com base em fontes literárias, documentais e 

científicas, faz um relato histórico da paisagem sonora até o ano de 1975. Na 

concepção do autor, decifrar a sonoridade predominante em várias cidades e países 

no decorrer dos tempos, bem como as causas e efeitos com que os sons têm se 

constituído e estão se modificando, servem de referência tanto para educadores 

musicais quanto para profissionais de outras áreas, tais como engenheiros e 

urbanistas interessados no assunto. 

Dentre as principais razões que motivaram o estudo de Schafer, a de 

trazer contribuições efetivas para a educação pública foi a que lhe despertou maior 

interesse, haja vista que uma parcela significativa dos sons que ouvimos nas 

cidades ou servem para atrair a atenção das pessoas ou para a venda de algum 

produto, como sustenta. Em decorrência desses aspectos, o autor compreende a 

necessidade de educar 

 

[...] às pessoas como ouvir mais cuidadosa e criticamente a paisagem 
sonora; depois precisamos solicitar sua ajuda para replanejá-la. Em uma 
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sociedade verdadeiramente democrática, a paisagem sonora será planejada 
por aqueles que nela vivem [...]. (SCHAFER, 2001, p. 12).  

 

O exemplo do World Soundscape Project, de modo especial, impulsiona-

nos ao desenvolvimento de uma proposta diferente que propicie a aproximação da 

escola com o entorno no campo da Educação Musical. Mas, para pensar a formação 

do licenciando em música de outra maneira, e não apenas para compor a sucessão 

de práticas musicais já realizadas em projetos sociais de música que ocorre em 

distintas cidades brasileiras, e cuja relevância social tem sido demostrada em tantas 

iniciativas, como: Bozon (2000), Cordeiro (2018), Corusse e Joly (2014), Dieder 

(2012), Firmino (2017), Kater (2004), Kleber (2009), Souza (2014) e Vieira (2017).  

Nesse percurso que pretendemos adentrar situa-se a missão das 

pedagogias inovadoras, que consiste em “educar o olhar, as inteligências múltiplas e 

as diversas linguagens comunicativas, para descobrir, explorar, perceber e sentir o 

que acontece na cidade de maneira explícita e oculta”. (CARBONELL, 2016, p. 14). 

Enfatizamos que os aspectos aqui ressaltados são úteis para repensar currículos e 

práticas musicais mais abrangentes e contextualizadas com as realidades musicais 

e culturais dos diferentes espaços de educação não formal da cidade. 

Valorizamos a inserção da música nas escolas para além de exercícios 

musicais que isolam os alunos de suas realidades, ou de iniciativas que começam e 

terminam sem nenhum significado para os sujeitos. E reconhecemos que: 

 

O ensino regular é um espaço importante, pelo peso institucional, anos de 
certificação e investimentos envolvidos, mas convive com inúmeros outros 
espaços e formas de aprender, mais abertos, sedutores e adaptados às 
necessidades de cada um. (MORAN, 2018, p. 3).  

 

Muito embora os currículos tradicionais sejam permeados de concepções 

que buscam separar o formal da informalidade, o presencial do semipresencial, o 

modelo híbrido do não híbrido, a música das demais linguagens artísticas que, 

mesmo com suas diferenças e especificidades, poderiam contribuir para a 

construção de novos conhecimentos nesta área. É, pois, na cidade que se tem à 

disposição um conjunto de opções (cinema, teatro, museus, parques, galerias, 

bibliotecas, praças, conchas acústicas, quadras de esporte, dentre tantas outras) 

que devem ser exploradas por meio de múltiplas vivências e práticas musicais no 

intuito de ressignificar a formação do educador musical na contemporaneidade.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após realizar todo o processo da análise qualitativa de dados, conforme 

detalhado no Capítulo 2, chegamos aos resultados desta tese. Consideramos, pois, 

as informações obtidas por meio das entrevistas com o segundo grupo de 

participantes e os questionários aplicados com o terceiro grupo, tendo como foco o 

Estágio em espaços ou ambientes de educação não formal. Além disto, admitimos 

ainda as informações que são favoráveis às possibilidades de realização desta 

prática curricular nos referidos ambientes. 

Os resultados trouxeram várias contribuições para inovar a formação do 

licenciando em música, principalmente, para os que atuarão nos anos finais do 

ensino fundamental e/ou no ensino médio. Então, do percurso metodológico 

efetivado, chegamos às categorias apresentadas na Figura 8, gerada com apoio do 

software NVivo 12 plus: 

 

                                        Figura 8 – Categorias da análise qualitativa de conteúdo 

 

                                                              Fonte: Elaborado pela autora com apoio do NViVo 12 plus, 2020. 
 

Na coluna “Arquivos” consta o total de unidades de registro que foram 

localizadas as respostas oriundas das entrevistas com os supervisores e dos 

questionários aplicados com os egressos participantes do estudo. Com relação à 

coluna “Referências” são apresentados os valores totais das unidades de análise 

cujos extratos foram extraídos e codificados, dando origem às respectivas categorias 

e subcategorias elencadas de A até D, na primeira coluna à esquerda. Trata-se, 
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pois, da mesma coluna na qual podemos visualizar o termo “Nós”, como estabelece 

o software NVivo.  

Para melhor visualização e compreensão da análise realizada, decidimos 

por detalhar cada categoria em particular, seguida da sua respectiva subcategoria e 

posterior descrição, conforme o Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Descrição das categorias da análise de conteúdo 

Categorias Subcategorias Descrição 

 

 

A- Estágio em 
espaços de 
educação não 
formal 

 

A1- Contextualização 

 

Diz respeito à preparação dos participantes do 
Estágio de Música, que buscam conhecimentos de 
relevância sobre as singularidades dos contextos e 
espaços de educação não formal de atuação do 
profissional. 

 

A2 - Vivências 

 

Trata-se de condutas, sistematizadas ou não, que 
buscam explorar os ambientes com a intenção de 
conhecê-los ou de identificar situações de 
aprendizagem em música, que se revelam por meio 
das particularidades do local e do público atendido. 

 

 

 

B- Papeis dos 
envolvidos 

 

B1- Estagiários 

Corresponde às percepções dos docentes acerca 
do protagonismo, do engajamento, do 
desenvolvimento de habilidades e atitudes dos 
estagiários de música, sob a influência das 
demandas do Estágio. 

 

B2 - Supervisores 

Considera a mediação pedagógica, as concepções, 
as condutas, as interações e o comprometimento 
dos supervisores para melhor encaminhamento do 
Estágio em ambientes profissionais diferenciados. 

 

 

 
C- Práticas 
pedagógicas 

 

C1- Metodologias 

Aponta as impressões dos sujeitos acerca do 
conjunto de atividades que mais incentivaram a 
participação e colaboração entre os envolvidos com 
o Estágio, além dos recursos tecnológicos 
utilizados para maior interação durante as práticas. 

 

C2- Experiências 
 

Trata-se dos tipos de experiências 
(interdisciplinares e diversificadas) que emergiram 
das atividades evidenciadas e que foram 
consideradas de significativa relevância para os 
participantes, por razão das diferentes situações de 
aprendizagem em música. 

 

 
 
D- Processo 
formativo 

 

D1- Aspectos 
positivos 

Apresenta as concepções dos pesquisados sobre 
as possibilidades do Estágio em Música ser 
realizado em espaços da cidade, sua importância, 
influência e contribuição para a formação 
profissional do educador musical. 

 

D2- Aspectos 
negativos 

Contempla algum tipo de objeção, dificuldade ou 
limitação, seja total ou parcial, que diz respeito à 
realização do Estágio em espaços ou ambientes de 
educação não formal, e que não corrobora a 
formação do profissional. 

Fonte: A autora, 2020. 

 



94 
 

Feito isto, prosseguiremos com a apresentação e interpretação dos 

excertos narrados de maior significado para a compreensão do nosso objeto de 

investigação: o Estágio Supervisionado do Curso de Música da UFMA. 

 

5.1 Estágio em espaços de educação não formal 

 

Espaços de educação não formal têm se constituído como locais de sumo 

interesse para a formação do professor de música ao longo da consolidação da 

profissão. De acordo com Gohn (2006), relembramos que nestes ambientes 

educativos localizados fora da escola, destaca-se a questão da intencionalidade na 

ação. Para a supervisora responsável pelo Estágio IV, o qual fora realizado em 

determinado hospital da cidade de São Luís, adentrar este espaço requer 

preparação dos envolvidos, ou seja, conhecimento inicial do contexto no qual 

atuarão os estagiários. Deste modo, na subcategoria “Contextualização (A1)”, 

destacamos sua posição com relação ao tópico: 

  

Então, a primeira coisa que eu fiz foi saber quais as atividades trabalhadas, 
qual a legislação, quais os suportes teóricos que o professor utilizava, se 
apoiava para eu dar continuidade a partir daí. Depois disso eu procurei 
estudar mais um pouco, não somente à luz do Estágio, propriamente dito, 
mas também no Estágio fora da escola, que acontece e mais 
especificamente no Estágio do contexto hospitalar, que é outro 
departamento. (Supervisora 4, Entrevista 1, 0’08”). 

 

De acordo com as informações, podemos inferir que o Estágio em Música 

(seja em estabelecimentos escolares ou não) requer preparação inicial não só do 

licenciando, mas também do supervisor que o acompanhará. Familiarizar-se com a 

nova realidade que se apresenta torna-se condição indispensável para vincular o 

estudante à profissão, preparando-lhes mais conscientemente para as ações que se 

darão no local. Por sua vez, a postura da supervisora reforça a ideia de que, cada 

ambiente profissional possui características singulares que podem ser exploradas, 

porém, é preciso ter em mente que: 

 

Muitas vezes, o espaço não possui uma estrutura educacional consolidada, 
e o professor precisa ser capaz de construí-la, elaborando um planejamento 
que atenda o contexto social em questão. Nesses ambientes, os indivíduos 
interagem e dialogam ao ponto de desenvolverem outras relações sociais. 
(SHIOZAWA, PROTÁSIO, 2017, p. 127-128). 
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Isso reforça que antes de adentrar em novo ambiente, convém que os 

participantes passem juntos por um processo de estudo sobre as singularidades dos 

contextos que o circundam. Tanto que, tendo se preparado inicialmente, a 

supervisora entende a importância de motivar o seu grupo de estagiários para o 

mesmo fim: 

 

Então eu procurei saber o que é que eles [os estagiários] entendiam disto, 
de educação no contexto hospitalar, e o que eles sabiam do ambiente 
hospitalar. Então, a partir desses saberes, eu comecei a falar sobre a 
importância de trabalhar a educação para as crianças e adolescentes que, 
temporariamente, iam ficar no hospital. (Supervisora 4, Entrevista 1, 2’10”).  

 

Para Zabalza (2014), esta etapa da preparação não está reduzida apenas 

à formalização do processo para o encaminhamento dos estagiários a campo, 

segundo reitera: 

  

É de particular importância o período de preparação das práticas. E não só 
pelo que acrescenta no sentido informativo: indicar aos estudantes a que 
instituição devem se encaminhar, com que coordenador de estágios 
trabalharão e o que se espera deles nas práticas, mas também porque essa 
preparação é necessária como componente formativo: reavivar os 
conhecimentos prévios, necessários e preparar a bagagem de recursos e 
capacidades que o estudante terá de por em prática durante o período do 
estágio. (ZABALZA, 2014, p. 166). 

 

É no ambiente hospitalar que emergem as primeiras “Vivências (A2)” dos 

estagiários de música em interação com as pessoas, mediante os eventos 

recorrentes do local. Em nosso entender, as visitas que acontecem no espaço não 

encerram objetivos de aprendizagem previamente definidos, mas, aos poucos, vão 

sendo delineados, permitindo dar forma à sistematização das etapas posteriores. 

Então, essas ações é que possibilitarão aos estagiários realizar futuras intervenções 

em campo, como evidenciado na sucessão dos excertos em destaque: 

  

Chegando no hospital eu não subi de imediato, eu nunca subo de imediato, 
eu fico na frente, vivenciando, falando, mostrando quem entra quem sai no 
hospital, que tipo de pessoa entra, que tipo de pessoa sai, para eles 
reconhecerem. Depois ficamos um pouco na entrada, na portaria, botei todo 
mundo para sentar, e aí para eles vivenciarem a recepção, o pessoal que 
chega e tudo. (Supervisora 4, Entrevista 1, 6’51”). 
 
Depois nós entramos, nos credenciamos, depois entramos e ficamos no 
corredor vivenciando o corre-corre. E cada ação que acontecia, eu dizia 
para eles, eu fazia um relato é de como eles deveriam, para eles 
observarem tais coisas: era o elevador que chegava já com a maca. Então a 
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gente não pode ficar querendo subir igual no shopping. É aquela briga, tem 
que afastar, tem que dá prioridade. Então tudo isso eu mostrei para eles, 
né, eles vivenciaram, eles ficaram mais ou menos uma hora e meia. 
(Supervisora 4, Entrevista 1, 7’29”). 
 
Depois nós subimos e quando nós subimos, nós vivenciamos a 
brinquedoteca, que era o espaço que nós iríamos trabalhar. No primeiro 
encontro, só observar, e já tinha lá alunos de Pedagogia fazendo trabalhos. 
(Supervisora 4, Entrevista 1, 8’16”). 

 

 A vivência relatada no ambiente hospitalar leva-nos a refletir ainda sobre 

a diferença entre a inserção dos estagiários no território da escola e os mesmos 

sujeitos atuando em outro contexto não formal de aprendizagem. Isto, porque, o 

hospital não pressupõe um ambiente normatizado, com diretrizes e regras 

específicas para atender à formação específica do professor de música. Mas, das 

interações propiciadas pelas dinâmicas do espaço, concordamos que “[...] um modo 

de educar surge como resultado do processo voltado para os interesses e as 

necessidades que dele participa”. (GOHN, 2006, p. 29-30).  

Em outra ocasião, durante o Estágio III, e mesmo sendo realizado em 

estabelecimento escolar, o grupo de estagiários do Curso de Música juntamente 

com alunos do ensino médio puderam explorar um novo ambiente propício à 

aprendizagem musical. Segundo ressalta o supervisor que os acompanhava: 

 

[...] nós fomos conhecer o estúdio, como é que se gravava música e nós 
fizemos uma gravação. A gravação de uma música e também a gravação 
do videoclipe, isso foi no estúdio do Centro Histórico [na cidade de São Luís 
– MA] que um dos estagiários tinha contato. (Supervisor 5, Entrevista 4, 
1’27”). 

 

Esse deslocar dos alunos, ou seja, da escola para um estúdio da cidade, 

indica-nos que a “observação atenta e reflexiva da realidade cotidiana é uma das 

vias mais poderosas de acesso ao conhecimento e ao autoconhecimento. Uma 

realidade que se capta pisando-a fisicamente [...]”. (CARBONELL, 2002, p. 102). 

Diante da estrutura do estúdio, dos equipamentos e ferramentas de gravação, os 

envolvidos deparam-se com um novo universo a ser descoberto. O ambiente que a 

princípio lhes pareceria estranho, aos poucos torna-se familiar, pois aparece como 

lugar oportuno ao conhecimento, ou seja, não só o conhecimento que se refere à 

sua conjuntura estrutural, mas como um meio no qual os aprendizes descobrem-se 

a si mesmos. Das suas preferências com as escolhas e experimentações musicais, 

emergem algumas habilidades para o manuseio das tecnologias digitais de edição 
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do som e imagem. Algo de novo surge para romper com a ideia de que a música é 

sempre pronta, finalizada, e está posta para ser tão somente apreciada. Em meio a 

esse universo de possibilidades, acreditamos que os alunos se descobrem como 

agentes que constroem suas próprias identidades musicais neste processo 

composicional. 

Diante das vivências em espaços da cidade de São Luís, os excertos 

destacados evidenciam ainda os posicionamentos dos egressos que estiveram 

diretamente inseridos em alguns dos ambientes escolhidos para tanto. As falas 

revelam as impressões deixadas por aqueles que aprenderam com as 

particularidades de cada espaço e confirmam a necessidade de melhor conhecê-los, 

a fim de que as propostas em educação musical possam se adequar mais às 

demandas de cada lugar, como descrito no Quadro 6, abaixo: 

 

Quadro 6 – Vivências musicais em espaços da cidade 

Cineteatro Acervo Musical Hospital 

 
 “Já utilizei um cineteatro da 
minha cidade e proporcionei 
uma roda de conversa com 
todos no palco com uma 
cantora que contou sobre sua 
história profissional, fez um 
aquecimento vocal com eles, 
muitos cantaram para ela 
avaliar e ao final ela cantou.” 
(Egresso 9). 
 

 
“O Acervo João Mohana 
como exemplo: ideal para 
pesquisa de obras para 
formação de repertório e 
apresentação dessas obras; 
também para oficinas de 
História da Música, 
preservação e manutenção da 
nossa história.” (Egresso 6). 

 
“Foi uma experiência única e 
satisfatória. Pois, como o 
público eram crianças que 
precisam de ‘um refúgio’, um 
momento para esquecer um 
pouco a enfermidade, as aulas 
se tornavam mais ricas, era 
possível ver o quanto elas 
ficavam ansiosas pela aula de 
música. Sem falar que era a 
união do útil ao agradável, não 
só as ajudava mentalmente, 
quanto fisicamente, pois as 
atividades eram planejadas de 
acordo com suas necessidades 
e limitações físicas.” (Egresso 
5). 

Igreja 

 
“Vivenciei em um projeto social de música em uma comunidade 
de bairro pela Igreja Católica. O ensino era de violão coletivo. O 
projeto tinha por finalidade de ensinar violão para as crianças e 
adolescentes, que não tinham acesso ao conhecimento musical.” 
(Egresso 2). 
 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Com base nas informações apresentadas, acreditamos que professores 

de música no exercício da profissão podem e devem transcender suas propostas 

para além dos limites que estruturam o território da escola, interconectando-se cada 

vez mais aos ambientes externos e naturais da cidade. Contudo, é fundamental 

abrir-se às novas formas de interação com a sociedade, para promover concreta 

articulação entre ambientes formais e não formais de educação musical. Neste 
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intuito, admitimos repensar o Estágio como componente curricular visando contribuir 

para um processo educativo inovador, capaz de instigar os licenciandos a 

assumirem novas posturas diante de situações desafiadoras ou até mesmo 

conflitantes. Assim, o esperado é que tenham despertado o próprio interesse para as 

múltiplas vivências e perspectivas de aprendizagens musicais que a cidade tem a 

oferecer. 

 

5.2 Papeis dos envolvidos 

 

Dos achados correspondentes ao papel dos sujeitos envolvidos na 

dimensão do Estágio em ambientes de educação não formal explorados evidenciou-

se o protagonismo dos “Estagiários (B1)”. As percepções dos supervisores que 

acompanhavam os discentes no decorrer das atividades revelaram que: 

 

Os estagiários já estavam muito engajados com o hospital, que não era só 
eu, era os estagiários de modo geral. Eles já estavam entendendo, já 
pediram várias vezes para a gente ir. (Supervisora 4, Entrevista 1, 36’46”). 

 

Em outro momento, em determinada turma do ensino médio do Colégio 

de Aplicação, os estagiários puderam desenvolver um Musical que culminou em 

apresentações realizadas em alguns espaços da cidade de São Luís. A docente 

responsável que orientou tal atividade revelou sua mediação e também as 

impressões acerca do engajamento dos licenciandos: 

  

Então, os próprios estagiários, eles também foram ótimos, foi uma turma de 
estagiários maravilhosa, então eles se organizavam com os estudantes e 
com as equipes. Então, por exemplo, equipe de figurino, é eu lembro que 
até onde eu encontrei, que tinha um brechó de fantasias e a gente, eu fui 
também, eu estava sempre muito junto, né, e o estagiário acompanhou os 
alunos que eram da equipe de figurino. Então eles foram para escolher as 
roupas e tal, e assim também a equipe de cenário. (Coordenadora-
supervisora 3, Entrevista 2, 2’31”). 

 

Em seguida, a mesma docente deixa transparecer como deve ser o papel 

do estagiário nesse tipo de atuação profissional, o que requer o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes para além da compreensão técnico-musical, como expôs: 

 

Então, para a gente deixar de entender que o professor tem que ser 
formado para ser um técnico, porque nesse pensamento, qualquer pessoa 
dá conta nem precisa de ter um profissional, né, porque, justamente, o 
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papel do professor ele precisa passar pelo conhecimento do seu contexto, 
dos estudantes, conhecer as necessidades, conhecer os interesses, 
conhecer as perspectivas dos estudantes para saber a forma como ele pode 
contribuir. E eu noto que isso acontece no Estágio. (Coordenadora-
supervisora 3, Entrevista 2, 4’01”). 

 

Por outro lado, com relação ao papel assumido pelos “Supervisores (B2)” 

durante o desenrolar do Estágio, é possível perceber a influência do tipo de 

ambiente educativo sobre a conduta desses profissionais, os quais se mostraram 

interessados e engajados na intenção de trazer contribuições que fortalecessem as 

relações entre os participantes para o melhor encaminhamento das atividades 

propostas. Como reconhecemos ter ocorrido no processo de aprendizagem da 

produção realizada no estúdio: 

  

Nós também fizemos grupo no WhatsApp para poder marcar os ensaios, 
nós fazíamos discussão juntos para saber os melhores horários, 
extracurriculares, para poder ir ao estúdio, é e fomos também dialogando a 
distância, junto com os estagiários. Então tinha um grupo da turma, comigo 
e com os estagiários, até também para eles tirarem dúvidas e para 
colocarem questionamentos. (Supervisor 5, Entrevista 4, 0’29”). 

 

No tocante à mediação da supervisora que acompanhou os estagiários no 

hospital evidenciou-se a necessidade do licenciando repensar o seu papel diante de 

pacientes com limitações diversas, uma vez que constituíram público principal nesse 

processo de aprendizagem e assim deveriam ser atendidos no decorrer do Estágio, 

como realça:  

  

Quer dizer, os papeis que a gente exerce, são papeis variados a depender 
da situação. Então, se a mãe vê uma criança caída no chão, porque tomou 
um tombo: a! eu não gosto de criança chorando, não vai ajudar a levantar? 
Então, lá no hospital, eu tive que mostrar para eles que o trabalho da gente 
não era de se envolver com as questões mais específicas da medicina, 
mas, sim, a gente como se diz acreditar em potenciais, mesmo a criança 
doente, mesmo a criança com o braço quebrado, mesmo a criança sem 
falar, só olhando para a gente. Então são papeis da gente, em várias 
situações que tem que exercer, porque na formação a gente está querendo 
muito aquele educando ideal, mas existe o filho real, o vizinho real, o aluno 
real, o paciente real. Então, é isso, a gente vê o paciente real, e interpretar 
como aquele momento ele vai ser o aluno real. Não o paciente, mas no 
nosso estudante real. (Supervisora 4, Entrevista 1, 13’30”).  

 

Diante das informações é possível inferir que diferentes ambientes 

educacionais integram desafios únicos exigindo dos licenciandos novas posturas, o 

que pressupõe estarem convictos do seu papel de protagonistas que não se fixa em 
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normas imutáveis, mas que a qualquer momento adapta-se ao contexto que se 

revela. Neste sentido, estamos convictos de que licenciandos em música ao serem 

preparados para a atuação profissional devem ser incentivados, igualmente, a uma 

sólida formação pedagógica e de habilidades musicais. Assim, cria-se a expectativa 

de que tal processo possa conduzi-los ao “desejo de abraçar e trabalhar com [a] 

diferença e — um senso de humor — elementos que os ajudarão na adaptação às 

mais variadas situações sociais”. (RUSSEL, 2008, p. 182).   

Tendo em conta os apontamentos, fica claro que os docentes esperam 

dos licenciandos assumirem papeis diferentes daqueles tradicionalmente conhecidos 

como “passivos”. Ao contrário, na dimensão da formação integrada à profissão o 

esperado é que os graduandos passem a valorizar a colaboração, a cooperação, o 

engajamento e, sobretudo, o comprometimento com a sua formação em particular. 

Mas, também, que sejam comprometidos com o desenvolvimento de cada membro 

do grupo para que o encaminhamento das tarefas possa culminar no êxito do 

processo educativo de todos os envolvidos. 

 

5.3 Práticas pedagógicas 

 

Diante do conjunto de informações obtidas com relação às práticas 

pedagógicas desenvolvidas nos ambientes de atuação dos licenciandos em música, 

na subcategoria “Metodologias (C1)”, foram identificados os seguintes resultados: 

 

Então, os estagiários, para eles foi a melhor atividade durante todo o 
período, porque eles puderam ter essa perspectiva diferenciada da aula de 
música. Eles criaram um vínculo muito forte com a turma, por conta disso, 
porque tiveram encontros a mais. Também tem a ver com o gênero 
[musical, rock] que se aproximou mais com o que eles ouvem. E, também 
influencia na própria capacidade criativa dos alunos. Então a relação deles 
[dos estagiários] com a turma foi muito boa, e eles também puderam colocar 
tecnologias [...], alguns aprendizados com relação à tecnologia em música, 
tecnologia e educação musical. Tanto que eles fizeram a proposta de gravar 
um videoclipe. (Supervisor 5, Entrevista 4, 0’47”).  

 

No estúdio de gravação notamos que a atividade motiva a participação 

dos estagiários, dos alunos da escola, bem como do supervisor que os 

acompanhava. Compreendemos que se trata de significativo momento de 

aprendizagem ativa, provocado tanto pelas interações promovidas pela proposta 

quanto pelo uso de diferentes recursos tecnológicos disponíveis para a mesma. É 
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importante lembrar que a atitude inicial de fazer uma gravação do gênero musical 

rock culminou em outra experiência mais ampla, ou seja, a de produzir um 

videoclipe, como relata o supervisor: 

   

Aí eles fizeram um videoclipe, e se encontraram no final do ano com os 
alunos para mostrar essa produção. Então o relato deles foi bem positivo, 
porque eles puderam perceber outras possibilidades, e as formas de unir 
conteúdos musicais com questões que são colocadas na atualidade. Tem a 
ver com a tecnologia, tem a ver com o perfil dessa juventude que está 
inserida no ensino médio, e também porque eles participaram da gravação, 
eles cantaram também. Um estagiário tocava guitarra, o outro tocava 
contrabaixo, então eles puderam tocar na aula de música junto com os 
alunos, eles puderam fazer música junto com a turma. Então, esse foi o 
relato que eles me passaram. (Supervisor 5, Entrevista 4, 1’50”). 

 

Com base na fala destacada, a palavra “ativa”, por nós mencionada, não 

deve ser compreendida em seu sentido isolado, mas “associada à aprendizagem 

reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do 

que estamos aprendendo com cada atividade”. (MORAN, 2018, p. 3). 

Quanto às evidências provenientes do Projeto Banda Musical do Colégio 

de Aplicação — que contou com a presença de estagiários de música possuidores 

de experiências como músicos da Banda Militar e do Corpo de Bombeiros —, 

ocorreu o seguinte: “como tinha um número pequeno de interessados por conta da 

carga horária, de outros afazeres, alguns alunos chamaram amigos e colegas do 

bairro que são de outras escolas, que participam desse projeto.” (Supervisor 5, 

Entrevista 2, 8’50”).  Nesta parceria que conseguiu envolver ainda alunos de outras 

escolas, além dos aspectos ressaltados, observamos que a escolha da metodologia 

de aprendizagem coletiva de instrumentos, de certo modo, foi determinante para 

expandir as interações entre os sujeitos do referido projeto, segundo a informação: 

 

No caso da Banda, a gente precisou expandir esse número de docentes e 
tutores, no caso do ensino coletivo por se tratar de uma complexibilidade, já 
que, por exemplo, eu não domino todos os instrumentos, então eu teria que 
ter um professor que dominasse a técnica instrumental dos instrumentos 
que existem no Colégio. Então nós pensamos em criar, além dos 
estagiários, tem alguns alunos voluntários que em troca eles recebem um 
certificado de participação e de experiência com Bandas [...]. (Supervisor 5, 
Entrevista 2, 11’19”). 

 
Os dados indicam que o uso de metodologias participativas, por contar 

com a colaboração dos educandos em situações reais ou simuladas da profissão, 

contrapõe-se às “metodologias fechadas”, ou seja, àquelas que são entendidas 
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como tradicionais, que abarcam conteúdos preestabelecidos, fixos, escolhidos e 

transmitidos somente pelo professor e sem a colaboração dos alunos. Como traduz 

a fala da Coordenadora dos Estágios, mediante sua reflexão acerca do Musical 

produzido: 

 

Esse processo de conduzir e de trabalhar de forma colaborativa sem seguir 
receitas prontas, metodologias fechadas, então foi realmente uma 
experiência muito positiva, de muita aprendizagem para todos. (Entrevista 2, 
Coordenadora-supervisora 3, 4’28”).  

 

Dos resultados advindos das “Experiências (C2)”, entendemos que se 

mostraram mais significativas para os estagiários à proporção que foram instigados 

a fazerem algo de diferente em sua prática pedagógica. Como informado pelo 

Egresso 3: “o trabalho com a Banda Marcial também era de suma importância!! 

Levar o aluno para tocar na rua, proporciona uma experiência completamente 

diferente de você ensinar leitura musical em um sala de aula fechada!” 

Com relação ao Projeto da Banda Musical no Colégio de Aplicação, a 

experiência de participação em um tipo de formação musical (de concerto) 

diferenciada, mostrou-se de suma relevância para a motivação e aprendizagem dos 

envolvidos: 

 
A construção também de concertos, os motivam [os estagiários] porque é 
uma perspectiva diferente, quando eles trabalham em cima de um repertório 
para uma apresentação externa ao projeto e que eles têm a possibilidade 
de ter uma outra vivência com essas escolhas, por exemplo, expandir esse 
conhecimento musical para a escola ou outros lugares, e têm a 
oportunidade de falar sobre cada obra e cada instrumento, cada trabalho 
desenvolvido dentro do projeto. Isso é um trabalho de concerto didático que 
além de ser um projeto de concerto didático também é um projeto de 
formação de plateia para a escola. (Supervisor 5, Entrevista 2, 20’45”). 

 

Outro aspecto que também se revelou de interesse para os envolvidos foi 

a possibilidade de dialogar com as outras linguagens artísticas, como traduzem os 

seguintes excertos: 

  

E assim que eu queria ressaltar, é que eu acho que assim algo que 
contribuiu para que a experiência fosse assim tão positiva, significativa, é 
que a gente trabalhou também com as outras linguagens artísticas, né. 
Então apesar de ser uma aula de música, nós tivemos que ter algumas 
dinâmicas do teatro, porque os personagens iam ter que se comunicar, iam 
ter que falar de forma clara, e tal [...]. Então tudo isso contribuiu, não foi 
assim um trabalho que focou só na música, é claro que o nosso foco 
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principal estava na música, tanto é que o tema era: Os movimentos da 
MPB. (Coordenadora-supervisora 3, Entrevista 2, 2’42”).  
 
Mas, a gente precisou, como se fosse assim, as outras linguagens artísticas 
elas deram um suporte para que a prática musical fosse mais significativa. 
Eu acho que esse é o ponto. Acho que isso clareia bem essa ideia, o foco 
era a música, mas as outras linguagens que permearam esse trabalho, elas 
contribuíram e muito para que a experiência musical fosse mais 
significativa. (Coordenadora-supervisora 3, Entrevista 2, 3’59”). 

 

Em nosso entender, trata-se de uma experiência interdisciplinar que 

propiciou aos estagiários e demais participantes a produção de um Musical, haja 

vista que a prática dependeu das contribuições de conteúdos de outras linguagens 

artísticas (teatro, artes visuais e dança) para que a proposta pudesse se concretizar 

como tal. Decerto, a produção de um Musical envolve uma série de conhecimentos 

que perpassam o estudo isolado dos conteúdos de música, tais como: 

reconhecimento de palco, acústica, projeção vocal dos atores, figurino, coreografia, 

cenário, dentre outros. Sobre esta demanda, não estamos defendendo a 

polivalência, porém faz-se importante ressaltar o seguinte aspecto: 

 

o professor de música, para além de sua especificidade de área de 
conhecimento, necessita compreender a relação da música no contexto do 
Ensino das Artes, no contexto dos demais campos disciplinares da escola. 
Precisa construir diálogos possíveis da música com outras áreas do 
conhecimento, refletir sobre o espaço da música na escola e na vida dos 
estudantes. (BELLOCHIO, 2013, p. 83). 

 

Nessa acepção, percebemos que se tal prática fosse pensada apenas de 

forma disciplinar e centrada nos conhecimentos específicos da área de Música, por 

vezes, não poderia responder de maneira eficaz e abrangente às necessidades dos 

licenciandos a ponto de que os objetivos de aprendizagem fossem alcançados. 

Diante disso, salientamos a relevância de experiências desta alçada no Estágio, 

como reforça a docente: “olha eu acho que, quanto mais diversificadas as 

experiências para os estagiários, mais significativa vai ser a vivência, vai ser a 

experiência deles no Estágio.” (Supervisora-coordenadora 3, Entrevista 2, 0’23”). 

De acordo com Zabalza (2014), qualquer processo de formação docente 

deve ser constituído por oportunidades que possam ampliar o repertório de 

experiências dos sujeitos que se formam. Para o autor: 

 

os processos formativos acabam constituindo estruturas planejadas de 
oportunidades de aprendizagem que, quando são de qualidade, oferecem 
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experiências “fortes” e “ricas” tanto em nível pessoal como profissional. 
Experiências fortes são aquelas em que toda a pessoa do sujeito em 
formação se vê envolvida (seu intelecto, suas habilidades, manuais, suas 
emoções, seus afetos, entre outros) [...]. As experiências ricas são 
constituídas pelo tipo de conteúdos que se incorporam a ela: novas 
tecnologias, processos de forte cunho social, atividades de grande 
interesse, trabalho com pessoas carentes, entre outros. (ZABALZA, 2014, p. 
88-89).  

 

Frente ao exposto, estagiários de música inseridos em ambientes da 

cidade tendem a se deparar com situações inimagináveis que carregam consigo 

múltiplos problemas, mas não só em educação musical, o que poderá incentivá-los 

ao caminho mais aprofundado da pesquisa. Nesta situação não cessam as buscas 

por soluções que possam envolvê-los em novas experiências e tomadas de decisão, 

seja em interação com profissionais de sua área ou mesmo de outras áreas. Este 

aspecto demonstra quão necessárias são as práticas interdisciplinares, para que se 

possa avançar com as perspectivas de processos formativos mais inovadores para o 

licenciando em música.  Isto, por sua vez, também pressupõe mobilizar recursos, 

competências, conhecimentos, valores, habilidades e atitudes que estão para além 

da formação de exímios músicos instrumentistas, mas ancoram-se no âmbito da 

projeção do profissional Educador Musical dedicado a acompanhar as mudanças na 

sociedade atual e os interesses vitais dos envolvidos no processo educativo. 

 

5.4 Processo formativo 

 

A respeito das concepções dos participantes da pesquisa sobre o 

processo de formação do professor de música que tem explorado ambientes de 

educação não formal da cidade, emerge a subcategoria “Aspectos positivos (D1)”, 

cujos respondentes puderam trazer significativos contributos advindos desta 

dimensão. Considerando os dados analisados, torna-se pertinente destacar que se 

trata da categoria de maior ocorrência com relação ao objeto estudado, conforme a 

área em maior destaque (D1) do gráfico de hierarquia representado pela Figura 9, e 

gerado com auxílio do software NVivo 12 plus: 
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                          Figura 9 – Gráfico de hierarquia com enfoque nos aspectos positivos 

 

  Fonte: Elaborado pela autora com apoio do NVivo 12 plus, 2020. 

 

A primeira contribuição contempla a necessidade de despertar o olhar 

para os espaços externos à universidade, pois trazem consigo novas possibilidades 

do fazer musical na profissão os quais não estão restritos à mera repetição de 

propostas tradicionais de aprendizagem musical. Trata-se, pois, de uma nova 

maneira de pensar a formação do licenciando em música, aproximando-o dos 

inúmeros lugares da cidade, como acentua o professor da educação básica: 

 

Eu penso que esses espaços, que são externos à escola, eles são 
importantes, para a [...] formação dos estagiários porque amplia a 
possibilidade de trabalho com os alunos e percepção sobre os possíveis 
espaços de trabalho com a música [...]. Ou seja, de pensar como é que é 
produzida a música, quem produz a música, que sentidos essas músicas 
vão ter a partir de determinados espaços e configurações. Por exemplo: 
conhecer um estúdio, conhecer um centro cultural, conhecer um museu que 
trate de algum aspecto relacionado à vida musical,  à vida cultural, essa 
relação com os teatros, a relação com comunidades específicas que têm 
práticas musicais. Eu acho que é, rompe essa relação mais fechada que 
existe do espaço físico da escola, junto aos alunos e amplia esse olhar, 
esse ouvido, esse olhar, essa escuta do estagiário com relação às análises 
e as possíveis interações com os alunos [...]. (Supervisor 5, Entrevista 4, 
1’27”).  

 

Compreendemos que o licenciando em música não pode ficar alheio ao 

mundo do trabalho, pois este se modifica rapidamente devido aos avanços e 

descobertas da sociedade do conhecimento na contemporaneidade. As correntes 

que abarcam as pedagogias inovadoras, sejam escolares ou institucionais, conforme 
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ressalta Carbonell (2016, p. 14), têm como objetivo “[...] educar o olhar, as 

inteligências múltiplas e as diversas linguagens comunicativas, para descobrir, 

explorar, perceber e sentir o que acontece na cidade de maneira explícita e oculta”. 

Isto supõe o rompimento com as abordagens convencionais, disciplinares, rotineiras 

e estagnadas, que não permitem que o fenômeno musical possa ser explorado em 

sua abrangência. O desafio é conferir novo sentido à presença da música nos 

currículos escolares, pois inúmeros são os espaços de produção musical na 

sociedade. Como diz Oliveira (2015, p. 212-213): 

  

Os contextos socioculturais com carências e necessidades específicas em 
geral se tornam ambientes férteis e estimulantes para a música [...]. Existem 
produções educacionais documentadas em gravações que usam materiais 
multiculturais, feitos a partir de apresentações públicas de alunos, e que 
inclusive foram distribuídos amplamente, estimulando novas composições 
musicais, gerando novos estudos analíticos e estimulando escolas e 
instituições a expandir os currículos e seus programas de música. 

 

Em outra ocasião, a Coordenadora dos Estágios mostra-se convicta de 

que a formação dos licenciandos, explorando ambientes de educação não formal, 

torna-se mais ampla e proporciona o desenvolvimento da autonomia dos estudantes:  

 

Então, quando a gente proporciona esses Estágios que permitem, é outros 
tipos de trabalho, outras ações, outras experiências, permite que os 
estagiários possam tomar decisões também, é, com certeza, a experiência 
é muito mais rica. É uma formação muito mais ampla e que faz com que, 
quando eles se deparam com os contextos onde vão trabalhar, então de 
repente eles se formam, vão trabalhar numa escola, e aí pode ser uma 
escola de música, uma escola básica, uma escolinha de educação infantil. 
Essa experiência de desenvolver autonomia, ela vai ser é, ela vai contribuir 
para que ele possa se desenvolver como professor em outros contextos 
(Coordenadora-supervisora 3, Entrevista 2, 2’34”).  

 

Outra evidência demonstra que processos educativo-musicais em 

ambientes diferenciados demandam planejamentos flexíveis. Vejamos: 

 

Aquilo que eu estava falando sobre a diferença entre pensar em 
planejamentos mais abertos, flexíveis e com autonomia, dos professores-
estagiários, e em relação àqueles que são fechadinhos, só pensando em 
conteúdos que foram já programados, por exemplo, por um material didático 
que é fechado, que é pensado para uma pessoa distante, para um realidade 
distante, então nesse sentido. (Coordenadora-supervisora 3, Entrevista 2, 
1’13”).  
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Podemos inferir que dentre as características de currículos ou de 

componentes curriculares inovadores destaca-se o tipo de planejamento mais 

flexibilizado ou adaptado, que rompe com a concepção do planejamento tradicional 

desenvolvido somente pelo docente e sem a participação dos alunos. De certa 

forma, esta quebra de paradigma explica tal flexibilidade, haja vista que requer 

adaptações para melhor se adequar à realidade ou ao contexto que se dará o 

processo educativo. Assim, entendemos que: 

 

o planejamento é um programa de trabalho que alunos e professor 
constroem para orientar ações e atividades de aprendizagem, distribuídas 
no tempo e no espaço disponíveis, visando a formação profissional. Um 
instrumento flexível para poder absorver e integrar situações novas que 
surjam durante o processo de formação. (MASETTO, 2015a, p. 77). 

 

Considerando as concepções dos egressos sobre possibilidades de 

formação do licenciando em música, em interação com situações que emergem dos 

espaços da cidade, foram identificadas 3 (três) dimensões que tendem ao 

desenvolvimento dos mesmos, e as quais são especificadas nos excertos do Quadro 

7, abaixo: 

 

              Quadro 7 – Dimensões e concepções do processo formativo em música 

 
Dimensões 

 

 
Concepções 

 

 

 
 
 
Social 

“Conhecimento musical, contribuir em diversas áreas dando 
oportunidade dos alunos, vivência, conhecimentos históricos 
e instrumental, socializando a criança nos espaços que 
ocupam.” (Egresso 7). 

 

“sem sombra de dúvidas, seria uma forma da Educação 
Musical/ Ensino de Música adentrarem em espaços que 
merecem um olhar mais atento ao desenvolvimento social 
aliando-se a música e toda a sua colaboração para com a 
sociedade.” (Egresso 12). 
 
“no processo de formação de um profissional mais bem 
preparado para a sociedade.” (Egresso 14). 
 

 

 
 
 
Profissional  

“prepara o futuro educador para outras possibilidades que 
não se resumem a sala de aula tradicional!!” (Egresso 3). 
 
“Um profissional mais completo em sua área de atuação de 
ensino, pois a educação não está só no campo escolar.” 
(Egresso 4). 
 

“dará abertura para escolhas da área ao qual pretende 

atuar.” (Egresso 10). 
 



108 
 

“daria mais vivência aos futuros (e muito já atuam mesmo 
estando na graduação) educadores, dando a oportunidade 
de saber lidar com outras realidades proporcionando uma 
ação imediata mais reflexiva, ou seja, deixaria o educando 
mais pronto para a realidade fora da universidade.” (Egresso 
11) 

 

“ter contato com outro tipo de público que poderiam ser 
futuros alunos, adquirir conhecimento para saber lidar com 
alguma situação específica e sair da zona de conforto que é 
a sala de aula.” (Egresso 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estética 
 
 

“A cidade é parte da vida de todos. Consequentemente é 
parte da universidade, da escola, da família, do teatro, do 
cinema, dos parques e assim por diante. Precisamos 
mobilizar e trazer à tona o que está oculto no conhecimento 
musical, se utilizando desses ambientes como forma de 
explorar e despertar para aquilo que muitas vezes passamos 
despercebidos.”  (Egresso 2). 
 
“alguns dos espaços citados [teatros, museus, espaços 
artísticos da cidade, galerias, hospitais, centro histórico], 
poderiam ser utilizados para desenvolver nosso 
conhecimento sobre música.” (Egresso 6). 

 

“a aprendizagem musical se dá pelas diversas possibilidades 
de experimentação, formas, contextos. O ponto principal de 
contribuição seria o construir coletivo em seus distintos 
contextos e vivências que os relacionam.” (Egresso 12). 

             Fonte: A autora, 2020. 

 

Na dimensão social, segundo os trechos em destaque, observamos que a 

inserção dos licenciandos em espaços de educação não formal em música pode 

contribuir com o intuito de melhor conhecer os interesses das demandas sociais da 

atualidade. Isto significa ter participação mais ativa nesta mesma sociedade de onde 

vieram e na qual também estão inseridas crianças, adolescentes e jovens em idade 

escolar, e que carregam consigo inúmeras experiências musicais advindas de 

diferentes contextos sociais. Esteve (1999), ao refletir sobre as profundas mudanças 

sociais na contemporaneidade, seus efeitos sobre as relações interpessoais e o 

papel do professor na sociedade, defende a avaliação de estratégias e dos modelos 

de formação inicial. Nesta acepção, Esteve (1999, p. 117) salienta que “os 

professores em exercício devem assimilar as profundas transformações que se 

produziram no ensino, na sala de aula e no contexto social que a rodeia [...]”.  

Na dimensão profissional, compreendemos que o seu maior contributo 

está relacionado ao campo de atuação, uma vez que os licenciandos desenvolvem-

se profissionalmente quando encontram respostas para as diferentes situações 
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problemáticas que emergem do meio educativo-musical. Além disso, denota a 

possibilidade de que tendo passado por várias experiências fora da escola os 

egressos estariam mais afeitos a lidar com públicos de diferentes expectativas, isto 

é, que compreendem tanto alunos que desejam aprender a cantar ou a tocar algum 

instrumento quanto àqueles que tão somente querem ser apreciadores da música. 

Isto reforça que: 

 

[...] as instituições ou cursos de preparação para a formação inicial 
deveriam ter um papel decisivo na promoção não apenas do conhecimento 
profissional, mas de todos os aspectos da profissão docente, 
comprometendo-se com o contexto e a cultura em que esta se desenvolve. 
Devem ser instituições ‘vivas’, promotoras da mudança e da inovação. 
(IMBERNÓN, 2011, p. 64). 

 

Na dimensão estética, entendemos que a cidade traz infinitos recursos 

que podem corroborar a construção do conhecimento em música por meio das 

relações e dos encontros dos alunos com a música enquanto linguagem artística. 

Segundo Carbonell (2016, p. 20), “na realidade, a exploração não organizada do 

ambiente é uma ferramenta crítica e uma prática estética que permite descobrir 

zonas da cidade escondidas, vazias e esquecidas, nomeá-las e ressignificá-las”. 

Desta forma, é possível pensar em ressignificar as práticas musicais para além das 

salas de aulas, em interação com a comunidade do entorno à escola. Como 

expressa Swanwick (2013, p. 27), “o futuro da educação musical depende do 

reconhecimento desta diversidade musical e de uma colaboração mais íntima entre 

as instituições formais e os mundos musicais além dos portões da escola”.  

Com certeza, os passeios permeados de intencionalidades às avenidas, 

praças, parques, museus, salas de concertos, exposições ao ar livre, dentre outros, 

se revelam entre nuances de oportunidades para o desenvolvimento profissional do 

licenciando em música.  

Na ideia da prática estética favorecida pelos encontros entre as pessoas e 

a diversidade musical acolhida nos espaços educativos da cidade abre-se caminho 

para repensar a escolha de conteúdos e temas de interesse do público de alunos 

que os licenciandos atendem. De certa forma, isto reforça a ideia de currículos mais 

integrados ao cotidiano de vida e às realidades locais. Nesse processo formativo o 

licenciando não limitará seu fazer musical apenas à execução técnico-instrumental 

ou vocal, seja por falta de recursos que não estão disponíveis na escola ou por 
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qualquer outra razão. Mas, articulado à dimensão estética dos saberes 

proporcionada pelas vivências musicais na cidade terá novas motivações para lidar 

com os desafios da educação musical na escola básica, isto é, conhecendo a 

cidade, promovendo novas formas de se relacionar com o mundo musical dos 

alunos, em interações com outras pessoas e tomando decisões outrora contrárias às 

de costume. 

Diante da perspectiva educativa que emergem dos ambientes da cidade, 

pudemos identificar ainda outro apontamento de relevância que trata da 

necessidade de rever os modelos curriculares tradicionalmente concebidos, 

principalmente, para repensar o componente do Estágio em Música. Segundo o 

supervisor entrevistado:  

  

A música tem espaços tão diferentes, tão diversos que não sei se vale a 
pena a gente continuar com essa coisa, com esse negócio: olha, agora você 
vai dar aula para pré-escolar, depois você vai dar aula para crianças de 7 a 
10 anos e agora você vai dar aula para 11 a 15, e agora vai dar aula em 
qualquer lugar. Eu, sinceramente, acho que esse modelo já podia cair e 
podia se adequar à realidade deles, de interferir, e positivamente em termos 
de Estágio, na realidade deles [...]. Então, deixa de fora o principal motivo 
que é a motivação para estagiar, e tira eles dos espaços naturais deles [...].  
Então, eu acho que lugar de ensinar música não é só na sala de aula, são 
em vários espaços. (Supervisor 2, Entrevista 1, 25’51”). 

 

No excerto em destaque a inquietação do docente quanto ao modelo 

vigente, sobretudo, desperta para a necessidade de reflexão sobre a rigidez de ter 

que cumprir o Estágio em determinada turma, por faixa etária definida, e em 

observância rigorosa aos tempos e espaços predefinidos como se somente estes 

aspectos determinassem o êxito do processo educativo durante o Estágio. Tais 

atitudes se contrapõem às formas de relacionamento entre crianças e adolescentes 

com a música em ambientes naturais dos espaços de convivência da cidade. 

Considerando que a música ocupa lugares tão diversificados, esta 

evidência leva-nos a crer na importância de adentrar esse universo riquíssimo de 

informações e de conhecimento, porém ainda pouco explorado no componente do 

Estágio em Música. Compreender que as diferentes manifestações musicais 

constituem reflexos das trajetórias de vida e das formas de transmissão musical na 

sociedade supõe valorizar as aprendizagens musicais entre gerações, ou seja, nas 

famílias, nas igrejas, nos grupos de tradições musicais populares que se apresentam 

nos coretos das praças e nas ruas da cidade, ou mesmo em outros lugares de 



111 
 

encontros e desencontros que compõem um universo dinâmico e propício à 

ressignificação da prática educativo-musical nos currículos escolares. 

Com as transformações globais na sociedade do conhecimento e das 

tecnologias digitais permanece a expectativa de que ocorram mudanças no cenário 

da educação institucionalizada. Ater-se a esta realidade na qual surgem novos 

desafios para a profissão docente significa que as instituições formais de educação 

terão de se reinventar cada vez mais. Evidentemente, as mudanças não ocorrem da 

noite para o dia e, por vezes, demoram anos e anos para que se concretizem.  

Não obstante, com base nas evidências podemos afirmar que o limiar das 

mudanças em instituições educacionais parte de inquietações pessoais ou coletivas 

dos docentes e também dos discentes com relação aos modelos formativos 

vigentes. De todo modo, sugerem a revisão de valores e condutas preestabelecidas 

que alavanquem ações e propostas que conduzam às transformações mais 

profundas e significativas do contexto universitário. 

Acerca das informações consideradas de natureza divergente com 

relação às dificuldades do Estágio em Música ser realizado em espaços para além 

dos limites territoriais escolares e assim classificadas na subcategoria “Aspectos 

negativos (D2)”, sobressaem algumas impressões pertinentes à presente discussão, 

como ressaltamos: 

 

[...] eu considero que é importante mas não é prioritário, porque eu acho 
que a prioridade da formação docente em música, deve ser as escolas de 
educação básica, né, sobretudo, as escolas públicas que é onde a gente 
tem um número bem maior, com relação à quantidade, com relação também 
à estabilidade de emprego, com relação também ao público alvo que é um 
público que penso ser aí, majoritário. Um público que alcança boa parte da 
população que necessita, de um, desses espaços para ter a sua formação. 
Então, eu acho que, pode ser interessante em espaços não formais, por 
exemplo, escolas técnicas de música, em de repente até em algum centro 
cultural, algum projeto social, é, algum hospital, etc. Mas eu penso que, em 
se tratando do Curso, [...] do objeto da educação musical, penso ser 
prioritário o Estágio nas escolas de educação infantil, no ensino 
fundamental, no ensino médio, educação de jovens e adultos, pensando aí 
a composição da educação básica no Brasil. (Supervisor 5, Entrevista 4, 
1’28”). 

 

Durante a fala do professor do Colégio de Aplicação foi acentuado que o 

mesmo não se opõe totalmente à possibilidade do Estágio Supervisionado ser 

realizado em espaços de educação não formal. Mas, sustenta que a escola pública 

— em suas distintas etapas da educação básica —, deve constituir o lugar por 



112 
 

excelência para o desenrolar do Estágio em Música. Estamos de acordo que a 

escola é um espaço democrático para o desenvolvimento da educação musical e, de 

fato, pode alcançar um público muito mais amplo de alunos interessados em 

aprender música. Todavia, não é o único espaço para tal exercício e decerto que 

pode ser complementado e ampliado por outros ambientes potencialmente 

favoráveis ao desenvolvimento do profissional de música. Desta forma, não se pode 

fugir à seguinte realidade:  

 

Um ponto a considerar na formação de professores é o fato de vivermos um 
processo intenso de transformações, de diferentes ordens, no nosso dia a 
dia. A aceleração das modificações tira o chão, as certezas e impulsiona a 
resolver problemas diários que requerem novas formas de agir no mundo, 
de agir pedagogicamente em aulas de música. (BELLOCHIO, 2013, p. 81). 

 

Outra limitação identificada diz respeito à faixa etária dos alunos e ao 

nível ou etapa da educação básica que o estagiário atuará. Neste caso, a docente 

compreende que o eventual proceder com crianças da educação infantil, em 

ambientes fora da escola, tornaria o processo formativo mais dificultoso, conforme 

afirma: 

  

É claro que assim, a gente precisa também levar em conta cada contexto, 
por exemplo, educação infantil é mais difícil né, porque são crianças muito 
pequenas, mas também não é impossível. A gente sabe, muitas vezes na 
educação infantil as escolas promovem algum tipo de passeio, uma visita 
com as crianças, então não é uma coisa impossível, é um pouco mais difícil 
pelas características das crianças mesmo, da faixa etária. (Coordenadora-
supervisora 3, Entrevista 2, 4’47”). 

 

Nesta convergência, da dificuldade encontrada em explorar espaços da 

cidade para que as crianças possam aprender música por meio de outras 

experiências, também foi reafirmada na seguinte fala:  

 
Como eu atuei mais com o Estágio I, que é um Estágio na Educação 
Infantil, a escola que a gente atuou, que uma foi pública, municipal e a outra 
comunitária, não teve nenhum passeio, nada disso, porque são crianças 
pequenas. (Supervisora 1, Entrevista 2, 4’12”). 

 

Os excertos nos reportam àquilo que Carbonell (2016) aponta sobre a 

importância do diálogo entre gerações e traz à tona o exemplo sobre “A Cidade das 

Crianças”, em Fano na Itália; cuja iniciativa totalmente inovadora foi promovida pelo 

pedagogo Francesco Tonucci. De acordo com o autor, a cidade foi projetada tendo 
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as crianças como parâmetro de referência das necessidades de todos os cidadãos. 

A partir da percepção de uma criança sobre a solidão de idosos que ali residiam 

foram realizadas consultas junto às outras crianças e, com base nas opiniões e 

ideias dos infantes, foi possível projetar a cidade de modo que elas pudessem 

interagir mais com a presença dos idosos e vice-versa. De toda forma, uma ação 

que foi pensada para atender de imediato apenas as necessidades expressadas por 

crianças acabou se expandido para a transformação do próprio espaço da cidade, 

tornando-a um lugar mais habitável, já que o replanejamento da cidade pôde 

beneficiar pessoas de outras faixas etárias. 

A iniciativa citada demonstra quão fundamental é repensar a cidade na 

perspectiva de que possa ser reconstruída por seus habitantes de modo que seja 

potencialmente mais explorada, inclusive pelos pequenos em idade escolar. Nesse 

sentido, entendemos a importância de criar pontes permanentes entre os espaços 

de educação não formal e de educação formal em música, que possam favorecer a 

construção de saberes que não se encontram apenas nas universidades, e na 

esperança de que também os alunos da educação infantil sejam atendidos em suas 

necessidades e possam desfrutar de prazerosas experiências de aprendizagem 

musical com segurança, motivação e cuidados próprios que requer a infância. 

Mediante a questão de que é possível repensar espaços da cidade em 

atendimento às necessidades dos aprendizes, em outra ocasião apontamos a 

dificuldade do Egresso 1: “exploramos passeios em shoppings, com o objetivo de 

explorar sons do ambiente em questão, estudando Schafer. Não foi muito agradável, 

pois os seguranças dos locais impediram nosso passeio, mesmo com autorização.” 

Deparando-se com esta situação inerente ao local visitado (shopping), tal 

evidência leva-nos a crer que vários ambientes da cidade, por vezes, não se 

encontram tão preparados para acolher alunos e professores em atividades desta 

envergadura. Assim, o relato do referido egresso leva-nos a refletir sobre a premente 

necessidade de termos lugares que comportem os interesses dos seus habitantes, e 

que contenham opções abrangentes de prestação de serviço social, educacional, de 

lazer, cultural, de saúde, dentre tantos outros, que podem corroborar o exercício de 

significativas práticas musicais integrando espaços da cidade e escolares. Como 

reforça Carbonell (2002, p. 104): 
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Construir cidades e entornos mais habitáveis, com lugares para o encontro 
e o intercâmbio, com equipamentos culturais e outras ofertas lúdicas e 
formativas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e, indireta e potencialmente, para a democratização e inovação da 
escola. 

 

Por fim, cabe destacar a dificuldade do professor do Colégio de Aplicação 

quanto ao desejo expresso de firmar parcerias visando expandir o Projeto Banda 

Musical para outros lugares da cidade, juntamente com os estagiários e alunos 

envolvidos: 

 

Eu também tentei articular uma parceria com um professor, que tem a 
formação em Banda [...] e foi professor substituto da UFMA, [...] e ele 
começou a desenvolver algumas atividades, só que depois o contrato dele 
acabou e a gente acabou não desenvolvendo essa parceria. Mas, a relação 
[de parceria] hoje é mais com a graduação no sentido do Estágio 
Supervisionado, fora isso não temos mais nenhuma outra articulação, 
pretendemos, por exemplo, pedir financiamento para algum projeto fora 
universidade ou uma vivência com outras formações de Banda Musical na 
cidade, mas, por enquanto, como ele está ainda na gestão, a gente pensou 
em consolidar o projeto para depois expandir nessa perspectiva dos apoios 
externos à universidade. (Supervisor 5, Entrevista 2, 12’08”). 

 

Como evidenciado no depoimento acima, proferido por um supervisor, 

compreendemos que envolver alunos e estagiários em atividades musicais 

diferentes das tradicionalmente praticadas, que não estão restritas apenas aos 

espaços institucionalizados de educação, não é tarefa tão fácil. Vários são os 

empecilhos que perpassam o caminho de professores interessados em mudar os 

rumos da educação musical no desejo de encontrar algo a mais que possa trazer 

novas oportunidades à sua vida profissional. Entretanto, acreditamos que o desafio 

de conseguir parcerias — além de outros que já foram enunciados nesta 

investigação — pode constituir, sim, ocasião que provoque um agir mais consciente 

à necessidade de inovação dos projetos educativos das licenciaturas em Música.  

Assim, laçando luzes sobre essa realidade oriunda da pesquisa, 

esperamos que a materialização da proposta aqui apresentada para o componente 

do Estágio em Música seja um desafio ao desenvolvimento dos profissionais desta 

área, numa perspectiva mais integrada à universidade, escola e cidade, como 

defendemos na presente tese. 
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6 PROPOSIÇÃO DO PROJETO DE ESTÁGIO EM MÚSICA 

 

A proposição do Projeto de Estágio em Música que defendemos consiste 

na possibilidade de organização do componente curricular integrando situações 

profissionais problemáticas em educação musical que são provenientes da cidade. 

Não se trata de implementar um projeto como se fosse um documento isolado do 

Projeto Pedagógico de Curso, mas comprometido com os princípios e valores de 

formação do educador musical buscará responder ao perfil profissional almejado 

para o mesmo. Nessa concepção reafirmamos que o projeto deve ser um 

documento escrito, formalizado e tornado público, que esteja à disposição dos 

estagiários e dos alunos, além de outros docentes do Curso de Música e de 

professores da escola, para que tenham ciência dessa proposta suscetível a 

mudanças, evidentemente, e assim possam fazer uso de intervenções necessárias 

para seu o desenvolvimento. 

O contributo desta proposta reside na necessidade de ressignificar a 

formação inicial do professor de música que, prioritariamente, atuará na escola. 

Tomando como base as práticas pedagógico-musicais desveladas durante a 

pesquisa que se referem aos Estágios do Curso de Música da UFMA e a autonomia 

dos alunos envolvidos, acreditamos que a proposta esteja mais adequada ao público 

constituído por adolescentes e jovens dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 

9º ano) e do ensino médio (1º ao 3º ano). 

Temos a convicção de que o Projeto comporta elementos necessários 

para estreitar as relações e a colaboração entre docentes e discentes da 

universidade com professores e alunos da escola, uma vez que requer constante 

diálogo entre os membros desses grupos na consolidação do processo formativo do 

estagiário. Neste paradigma — que prevê a organização do Estágio na modalidade 

de Projeto —, pretendemos propiciar a concreta articulação entre teoria e prática em 

território escolar, porém, numa perspectiva mais profunda e inovadora de interação 

com ambientes e/ou espaços de educação não formal da cidade. 

Assim, com base no aporte teórico do estudo e nos dados de maior 

significado extraídos junto aos supervisores do Estágio em Música da UFMA, bem 

como dos egressos do curso, procuramos responder ao problema que orientou esta 

pesquisa propondo um novo modelo para a organização do Estágio como 

componente curricular. Dessa forma, chegamos ao Projeto de Estágio em Música 
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que, em nosso entender, deve adquirir a configuração de um documento formalizado 

para que possa ser implementado em consonância com o Projeto Pedagógico de 

Curso, prezando por atividades, intervenções e estratégias que favoreçam a 

formação do licenciando mais integrada ao espaço escolar. 

Nesse entendimento, defendemos que o Projeto de Estágio em Música 

seja organizado com base em quatro princípios norteadores: 

 O primeiro princípio corresponde às expectativas, interesses e 

necessidades dos alunos com a música. Este consiste em identificar as 

pretensões dos adolescentes e jovens em relação à música, e o que esperam da 

disciplina na escola. Consideramos que o principal local de atuação do profissional 

educador musical é a escola, por isto, o currículo e seus componentes curriculares 

devem estar voltados para o desenvolvimento educacional das demandas de alunos 

deste estabelecimento.  

Quando o assunto é música, o que vem à mente é que o lugar de 

aprendê-la não está reservado somente ao espaço da escola e nem sempre os 

conteúdos de música ofertados no decorrer das aulas são aqueles que os alunos 

desejam aprender. Os alunos estão conectados ao mundo, acessam as informações 

que desejam na Internet, ouvem músicas, assistem aos vídeos do Youtube, 

frequentam casas de shows, participam de eventos musicais no centro histórico da 

cidade, enfim, aprendem a tocar ou a cantar em corais de bairros e comunidades. 

Considerando o ambiente escolar é certo inferir que uma parcela significativa desses 

alunos trazem consigo experiências decorrentes da aprendizagem musical nos 

ambientes de educação não formal da cidade, ou mesmo na informalidade das 

interações com os familiares, ou em roda de amigos.  

De toda forma, se nos debruçarmos mais sobre esse assunto, 

encontraremos ainda outras razões que permeiam as múltiplas vivências que 

conduzem os alunos ao interesse pelo estudo da música em espaços de educação 

formal. No ambiente da sala de aula eles ficam encantados com a possibilidade de 

aprender música, entretanto, têm suas expectativas frustradas quando submetidos 

às práticas que se reduzem à repetição de exercícios por eles considerados 

desinteressantes, isto é, fora do cotidiano vivido. Compete, pois, ao estagiário fazer 

caminho inverso, trazendo ao primeiro plano da discussão as relações dos alunos 

com a música como aspecto incentivador para as mudanças das práticas 

tradicionalmente vigentes. 
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O segundo princípio trata da articulação teoria e prática, que concebe a 

formação do licenciando em música integrada ao espaço escolar de atuação por 

meio de situações profissionais reais da área. Neste sentido, é preciso compreender 

que os espaços de educação formal e não formal constituem áreas distintas de 

conhecimento, porém, se complementam quando observamos o fato de que cada 

espaços educativo apresenta singularidades próprias que entendemos corroborar a 

inovação dos processos pedagógico-musicais na escola.  

Nos espaços de educação não formal a música está presente em 

inúmeras ocasiões e, ao longo dos tempos, tem conduzido à universidade muitos 

daqueles músicos que já praticam atividades dessa natureza em diversos 

ambientes. Existem projetos de iniciação musical sendo realizados em teatros, 

museus, casas de cultura, igrejas, comunidades e outros espaços de interesse dos 

aspirantes à licenciatura que, inclusive já estavam sendo ocupados por vários deles, 

mesmo antes de ingressarem em alguma instituição formal de ensino. Retornando à 

sociedade, dificilmente os licenciados abandonam esses espaços educativos, 

mesmo depois de terem se habilitado para o exercício do magistério na escola, pois 

nessa trajetória de vida há sempre alguma intencionalidade em aprender e continuar 

aprofundando seus conhecimentos, mesmo que fora da escola. 

Em nosso entender, as experiências propiciadas pelas interações entre os 

participantes do Estágio e outras pessoas que atuam em espaços de educação não 

formal, podem contribuir para minimizar o descompasso entre as instituições 

regulamentadas de formação e o mundo real dos estudantes. Desta forma, os 

ambientes da cidade (empresas, hospitais, museus, centros e espaços de arte e 

cultura) integram múltiplas situações nas quais os alunos junto aos estagiários terão 

que aplicar seus conhecimentos à vida cotidiana, e em interação com outros 

profissionais os licenciandos podem aprender mais sobre as demandas da profissão. 

O terceiro princípio compreende a ressignificação de tempos e espaços 

de aprendizagem em música que, na ideia do Estágio como componente 

curricular, a aula de música na escola deve ser concebida como tempo e espaço 

propícios ao desenvolvimento de aprendizagens profissionais. Isto compreende, por 

exemplo, a abordagem técnico-musical, pedagógica, didática, teórica ou prática e 

que possa envolver os principais sujeitos desse processo (estagiários e alunos).  

Dentre as inquietações dos licenciandos em música no período do 

Estágio, cumprir a carga horária de 20h (vinte horas) semanais para a efetivação 
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das tarefas previstas é motivo de grande preocupação. Deparando-se com a 

obrigatoriedade do Estágio Supervisionado, a efetivação dessa prática é condição 

impreterível para a obtenção do diploma. Mas, as idas e vindas do estagiário em 

música à escola não podem ficar reduzidas ao cumprimento de carga horária para 

transmissão dos conteúdos previstos no plano de aula. Para romper com esse 

pensamento tradicional de formação compete à universidade a missão de expandir 

suas propostas formativas envolvendo os seus discentes em significativas 

experiências que não se reservam somente ao interior das salas de aulas. 

Para tanto, é fundamental definir novos tempos e espaços de 

aprendizagem, sendo que isto significa ainda incentivar parcerias com empresas, 

centros culturais, hospitais, shoppings, feiras e espaços de exposições artísticas, 

dentre outros lugares propícios à atividades musicais na cidade. Fica claro que a 

intenção não é desvalorizar o espaço da sala de aula, mas que sejam explorados 

outros lugares para encontros formativos que tenham valor para a vida dos alunos.  

Nesse princípio de tempos e espaços ressignificados, o período do 

Estágio não é concebido de modo fragmentado, mas num movimento de 

interdependência entre cada etapa e atividade planejada com vistas à aprendizagem 

tanto dos alunos quanto dos estagiários.  

O quarto princípio, interdisciplinaridade e conhecimento pedagógico-

musical, valoriza a importância da construção de novos conhecimentos em 

educação musical por meio da integração entre disciplinas da área de Música 

(Musicologia, Etnomusicologia, Composição e Regência, Prática de Instrumento) 

com outras áreas de conhecimento (Pedagogia, Filosofia, Estética, História, 

Psicologia, Antropologia, Física, Matemática). Dada a diversidade de interações 

entre as pessoas e a música na sociedade, a abordagem interdisciplinar é 

fundamental para entender essas relações que podem encorajar outros docentes do 

Curso de Música a contribuírem para a formação do licenciando e também repensar 

o próprio currículo da licenciatura. Nessa dimensão pretendemos envolver os 

docentes universitários que não estão vinculados diretamente à supervisão dos 

grupos de estagiários, que de alguma forma podem corroborar os saberes 

disciplinares específicos na resolução de situações profissionais emergentes. 

Esse tipo de organização do conhecimento rompe com o modelo 

disciplinar tradicional no qual os conteúdos são transmitidos a cada aula pelo 

professor responsável por sua disciplina e que teria como único fim o cumprimento 
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do plano de curso ao final do semestre. Por outro lado, diante de situações 

problematizadoras, a abordagem interdisciplinar muda a concepção do 

conhecimento fragmentado trazendo novas respostas às questões que tangenciam 

os desdobramentos do fenômeno musical em sua complexidade. 

Na Figura 10 trazemos a representação sintetizada dos quatro princípios 

que norteiam a proposta do novo Projeto de Estágio em Música, repensado como 

componente curricular. Vejamos: 

 

                       Figura 10 – Princípios do Projeto de Estágio em Música 

 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Tendo como base os princípios ressaltados, propomos que o Projeto de 

Estágio em Música integre simultaneamente a seguinte estrutura: 

a) Encontros preparatórios: antes de realizar qualquer procedimento ou 

ação pedagógica é preciso ter em mente que os estagiários em música, os 

professores e os alunos da escola precisam entender sobre a execução do Projeto 

de Estágio. Para tanto, convém promover encontros com os envolvidos para a 

compreensão desse novo processo formativo, que vai além de repassar um 

documento pronto para que eles cumpram as etapas previstas. Mas, uma vez 

conscientes da proposta torna-se fundamental a construção coletiva do 

planejamento de execução do projeto em que os estagiários e alunos são parceiros 

e corresponsáveis pelo processo de aprendizagem almejado. Os supervisores do 
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Estágio também precisam construir juntos tal processo e, sempre que necessário, 

deve-se recorrer aos funcionários das outras instâncias encarregadas pelo 

funcionamento do Estágio, seja da universidade ou seja da escola. 

O planejamento deve ser flexível em observação aos contratempos e 

dificuldades que surgem com também às faixas etárias dos alunos envolvidos e às 

suas necessidades atinentes à educação musical na escola. Por exemplo, o que é 

interessante como experiência musical para uma turma de alunos do 6º ano do 

ensino fundamental pode não ser tão importante para outra turma de alunos do 3º 

ano do ensino médio. Para o estagiário é o momento de mediar esse processo, 

agregando as suas práticas às questões de relevância da atualidade para dar novo 

sentido à presença da música na vida dos alunos e no currículo escolar.  

Dessa forma, os encontros preparatórios são úteis para a definição do 

plano de trabalho que integrará as etapas de desenvolvimento do Projeto de 

Estágio. Referimo-nos, por exemplo, às escolhas quanto aos espaços da cidade a 

serem explorados, as possibilidades, condutas e procedimentos para a inserção dos 

alunos, estagiários e demais participantes nesses espaços, e ainda a disponibilidade 

dos funcionários ou responsáveis para acompanhá-los. 

É preciso entender também que o êxito do processo educativo depende 

das relações estabelecidas — entre os estagiários e os alunos (e estes com seus 

pares), entre os supervisores (da escola e da universidade) e os estagiários —, bem 

como da capacidade de resolver divergências num exercício contínuo do aprender a 

viver juntos com a heterogeneidade das turmas de alunos e seus posicionamentos 

que, de certo modo, carregam consigo problemas pessoais para o estabelecimento 

escolar. Decerto que outros profissionais também podem cooperar de alguma 

maneira provendo as necessidades que emergem para a consolidação do Projeto, 

seja incentivando a convivência amigável entre colegas da profissão, ou no 

acolhimento dos supervisores e dos estagiários, ou criando um clima de cordialidade 

entre os estagiários e os alunos da escola. Referimo-nos, por exemplo, aos 

seguintes profissionais: o coordenador pedagógico, o orientador educacional, o 

diretor, o vice-diretor da escola, mas também o coordenador do Estágio da 

licenciatura em Música e outros que poderão abraçar a proposta educativa.  

Essas atitudes são importantes uma vez que podem contribuir no sentido 

de evitar maiores constrangimentos ou algum impedimento na realização das tarefas 

planejadas, como relatado por um dos egressos durante a atividade do Estágio 
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realizada num shopping. Por tais razões reforçamos que os encontros preparatórios 

são indispensáveis nessa etapa inicial do Projeto de Estágio em Música para que os 

participantes sintam-se acolhidos e compreendendo a proposta, também possam 

acolhê-la estabelecendo compromissos mútuos de modo que o projeto não seja 

abandonado no meio do percurso formativo. 

b) Situação-problema em educação musical: consiste na identificação 

e delimitação de um problema real na área de música que tenha origem fora da 

escola, isto é, na cidade, no contexto de vida dos alunos, que possa ser delimitado, 

discutido, descrito e, por fim, resolvido. Por isso, não é qualquer situação que pode 

ser considerada problemática e sim a que se configura como de significativa 

relevância para a aprendizagem dos estudantes no contexto formativo do Estágio. 

Ademais, torna-se necessário que o problema seja solucionado por meio de 

encaminhamentos e ações que envolvam não só os estagiários e os alunos, mas 

também outros sujeitos que possam intervir de alguma forma, tais como: docentes 

da universidade e da escola, funcionários, até os responsáveis pelos espaços de 

educação não formal escolhidos para as visitas ou mesmo pessoas da comunidade 

local que possam colaborar com o entendimento da situação elencada. 

Convém retomar, por exemplo, o momento das vivências no espaço 

hospitalar e no estúdio de produção musical durante o Estágio em Música da UFMA. 

Percebemos nessas vivências oportunos momentos para a familiarização e o 

conhecimento mais aprofundado das especificidades de cada local de onde 

emergem impensáveis situações problemáticas em educação musical. Mesmo que 

os problemas não estejam tão aparentes como ocorre na realidade do espaço 

escolar, todavia, estão potencialmente presentes a ponto de serem desvelados.  

Isto posto, cabe ressaltar que as visitas aos espaços da cidade não se 

tratam de momentos nos quais os estagiários sairão da universidade para se 

dirigirem à escola e assim reunirem seus alunos apenas para passearem em 

diferentes lugares físicos da cidade. Ao contrário, as visitas aos ambientes 

selecionados consolidar-se-ão em práticas carregadas de intencionalidades para 

experimentar, sentir, explorar e interagir com outras pessoas (funcionários do 

hospital, técnicos de gravação de som, curadores, guias de exposições) que de 

alguma maneira exercem diferentes atividades e funções nesses lugares. Esses 

sujeitos podem trazer informações substanciais acerca das peculiaridades dos 

ambientes para aprofundar a compreensão do problema identificado. 
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Discernir qual situação será escolhida, problematizada e enunciada torna-

se o eixo desafiador do Projeto de Estágio que guiará ao longo do processo 

formativo as intervenções e decisões dos participantes solucionado. Não obstante, 

torna-se oportuno que os estagiários estimulem seus alunos a perceberem de outra 

maneira os lugares que já frequentam a fim de que possam refletir sobre o 

fenômeno musical intrínseco ao espaço a ser explorado, sobretudo, para dar sentido 

à aprendizagem de música na escola. É fundamental que os estagiários conheçam 

mais de perto a realidade dos lugares habitados por adolescentes e jovens em seu 

contexto social, cultural e artístico-musical.  

Dado os aspectos ressaltados, reiteramos a importância dos alunos 

buscarem extrair dos espaços de educação não formal da cidade questões que 

tenham sentido para a vida dos mesmos para que, junto aos estagiários, retornem à 

escola com o propósito de decidirem os próximos encaminhamentos do planejado. 

d) Definição dos objetivos educacionais: convém ter clareza quanto 

aos objetivos de aprendizagem a serem atingidos de forma que contribuam para 

alcançar o desenvolvimento do licenciando em música. Nesse propósito, 

relembramos que os objetivos devem abarcar ao menos quatro dimensões que 

favoreçam tal desenvolvimento: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e 

afetivo-emocional. No processo educativo-musical mobilizar esses recursos torna-se 

o desafio que norteará práticas, metodologias, estratégias, condutas e intervenções 

mediante a resolução da situação profissional enunciada.  

Para o estagiário trata-se do momento de lidar com as demandas reais e 

desconhecidas da escola por meio de experiências que tenham sentido para sua 

vida profissional. Para os alunos trata-se da oportunidade que terão para vivenciar 

alguma atividade musical no espaço da escola e de preferência que esteja 

relacionada às suas experiências no cotidiano, bem como às suas relações 

intrapessoais e interpessoais com o objeto musical, o que tem a ver com sua cultura 

e vivências musicais em casa, com os parentes, ou os amigos, ou junto à 

comunidade no entorno à escola.  

Por isso, ao tocarmos nesse ponto-chave, precisamos distinguir entre 

traçar objetivos para a formação profissional do licenciando durante a fase de 

execução do Projeto de Estágio e traçar objetivos para a transmissão de conteúdos 

em aulas tradicionais de música. Neste caso, por exemplo, os objetivos da aula de 

música poderiam conduzir adolescentes e jovens a compreender a formação da 
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orquestra, solfejar, cantar, conhecer a notação musical, aprender ritmos, apreciar, 

interpretar, compor, tocar, dentre tantos outros conteúdos isolados que seriam 

expostos pelo estagiário durante o semestre letivo. Na perspectiva mais ampla de 

formação do licenciando por meio do Projeto, porém, os objetivos devem conduzir os 

participantes à seleção dos temas de relevância que sejam úteis para a resolução do 

problema levantado, a fim de propiciar o desenvolvimento das capacidades 

pessoais, cognitivas e profissionais dos estagiários, integrando conhecimentos da 

área de música e de outras áreas do saber.  

Para tanto, compete aos estagiários em interação com os alunos: 

pesquisar, criticar, refletir, selecionar informações, analisar, interpretar, debater, 

comparar, discernir, criar estratégias e tomar decisões que guiem à descoberta de 

possíveis soluções para o problema levantado, com vistas ao êxito do processo 

educativo. Logo, é de suma importância que os objetivos de aprendizagem estejam 

claramente definidos e elucidados para que os principais participantes (estagiários e 

alunos) tenham ciência das escolhas que serão feitas, como será conduzida a 

proposta formativa e onde desejam chegar. 

e) Metodologias participativas e recursos tecnológicos digitais: 

implica na utilização, criação ou mesmo adaptação de técnicas ou métodos de 

aprendizagem ativa que propiciem efetiva mediação pedagógica e o protagonismo 

dos alunos na resolução da situação enunciada. Por certo, as escolhas nesta etapa 

do projeto estarão ancoradas nos objetivos de aprendizagem já definidos. Nesta 

intenção é fundamental que o estagiário acompanhe seus alunos para que não se 

sintam sozinhos ou desmotivados perante os desafios que emergem no decorrer do 

processo. Mas é fundamental que estejam cada vez mais conscientes da proposta 

para que consigam superar com êxito as dificuldades que surgem, avançando 

progressivamente na complexidade da resolução da situação-problema. 

Diversas são as técnicas que podem incentivar os alunos nessa tarefa, 

tais como: visitas preliminares aos ambientes da cidade, pesquisa bibliográfica, 

pesquisa em meio eletrônico, entrevistas, pesquisa de campo, aulas práticas nos 

ambientes escolhidos, debates, brainstorming para construir novas ideias sobre a 

situação em estudo, reunir grupos de alunos para encaminhar as atividades, estudo 

de caso e outros métodos que os conduzam ao processo de investigação. 

As tecnologias digitais são recursos que integram o arcabouço da 

proposta para auxiliar na realização das práticas a fim de favorecer efetiva 
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participação entre estagiários, alunos e supervisores que também orientam e 

acompanham o Estágio. Neste exercício, cabe a utilização eficaz dessas 

ferramentas para que os alunos também aprendam a desenvolver sua autonomia e 

proatividade. Como aconteceu na experiência trazida pelo supervisor do Estágio em 

Música da UFMA, no ambiente do estúdio, o WhatsApp foi a ferramenta escolhida 

para promover as interações e as trocas de informações relacionadas às atividades 

planejadas pelo grupo.  

No desenrolar do Projeto de Estágio é importante enfatizar que o uso de 

tecnologias está associada aos objetivos de aprendizagem traçados. Todavia, pode 

acontecer que a utilização incorreta dos recursos, mensagens, arquivos e outros 

materiais desnecessários sejam compartilhados entre a comunidade de aprendizes 

desviando o foco dos objetivos delineados, afetando sobremaneira o êxito do 

processo educativo. De toda forma, estagiários e alunos podem estabelecer alguns 

acordos para que não se percam durante a realização das etapas planejadas. 

Nesse âmbito e diante do problema em educação musical levantado, os 

tempos não se limitam ao cronograma previsto mas são redefinidos e ampliados em 

função da aprendizagem dos sujeitos. Quanto à sala de aula, transforma-se em 

ambiente enriquecido por compromissos, discussões, posicionamentos e ideias nas 

quais os alunos são incentivados às diversas experiências interdisciplinares ao 

mesmo tempo em que os estagiários constroem juntos novos conhecimentos 

pedagógico-musicais. 

f) Avaliação do processo educativo: pretende responder aos objetivos 

de aprendizagem propostos com critérios e instrumentos (métodos ou técnicas) que 

abarquem todo o processo formativo por meio de feedback contínuo do desempenho 

de alunos, dos estagiários, da supervisão, bem como do plano de execução do 

Projeto de Estágio em Música. Por se tratar do componente de suma relevância para 

o êxito educativo, tem provocado ampla discussão ao longo das experiências com o 

Estágio e, por vezes, permanece incompreendida diante da necessidade de pensar 

as mudanças para a formação do educador musical nos tempos atuais. 

Numa aula tradicional de música que se valoriza a transmissão, 

memorização e acúmulo de conteúdos, por exemplo, o estagiário solicita aos seus 

alunos que realizem uma atividade de apreciação da Cello Suite nº1 (Prelude), do 

compositor Johann Sebastian Bach. Em síntese, trata-se de um tipo de exercício 

cujo objetivo é desenvolver a habilidade auditiva dos estudantes. Nesse intuito é 
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possível que o estagiário planeje avaliar seus alunos elaborando uma prova com 

questões discursivas ou de múltipla escolha sobre alguns aspectos da obra 

(compasso, harmonização, fraseado, andamento e outros), o que reduziria a 

experiência musical dos mesmos à identificação destes conteúdos. Com base 

nestes critérios, o estagiário diria se os alunos foram ou não aprovados.  

Com este exemplo, queremos deixar claro que a avaliação parte de uma 

atividade de apreciação musical que tem como único fim verificar se o aluno 

desenvolveu sua habilidade auditiva. Trata-se, pois, de um teste desvinculado e 

desarticulado da realidade de vida trazida pelas experiências dos alunos fora do 

território escolar. A desarticulação recai diretamente no estagiário que reproduz o 

que aprendeu das formas avaliativas propiciadas pelo curso de licenciatura. E o 

critério avaliativo torna-se reducionista por sua natureza simplista, cujo destaque é 

avaliar apenas o “jogo do perde ou ganha”, isto é, se o aluno acertou ou não a leitura 

das notas, ou a sequência dos acordes da peça musical e assim estará apto ou não 

para avançar ao próximo ano.  

Muito embora saibamos que na expectativa de adolescentes e jovens seja 

interessante fazer algum recital ao final do semestre, ou compor um rock, ou gravar 

um videoclipe como foi revelado em experiências do Estágio em Música da UFMA. 

Decerto que estes resultados são importantes, mas a avaliação na proposta do 

Estágio como componente curricular deve focar no avanço da complexidade do 

processo educativo, o qual informará se as aprendizagens foram ou não 

significativas diante do desafio de resolver com êxito a situação problematizada.  

Por tudo isso é fundamental que os estagiários (junto aos supervisores) 

reflitam sobre suas próprias ações, verifiquem se os objetivos explicitados foram 

alcançados, analisem pontos frágeis e fortes do Projeto, identifiquem os aspectos 

que contribuíram para sua formação pessoal e profissional, enfim, são 

recomendações indispensáveis no quesito da avaliação. Em suma, a avaliação 

desse processo educativo inclui ainda a identificação de lacunas que dificultaram ou 

facilitaram as aprendizagens dos alunos da escola e o que pode ser feito para que 

também outros grupos de estagiários tenham acesso às informações obtidas no 

decorrer da experiência, com vistas à melhoria dos próximos Estágios do Curso.  

Finalmente, no Quadro 8 apresentamos sucintamente o Projeto de 

Estágio em Música destacando sua estrutura e os aspectos de maior relevância que 
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o integram, e que acreditamos trazer mudanças significativas para a formação do 

professor de música: 

  

             Quadro 8 – Organização do Projeto de Estágio em Música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE 
ESTÁGIO EM 

MÚSICA 

 
Estrutura 

 

 
Aspectos de relevância 

 
 
 
 

Encontros preparatórios 

Compreensão do projeto; 
Construção coletiva do plano de 
execução das etapas; 
Comprometimento entre os 
membros do grupo, sobretudo, 
entre estagiários e alunos, e 
também alunos e alunos; 
Engajamento dos estagiários e 
supervisores para a execução do 
Projeto. 

 
 
 

Situação-problema 

Identificação de uma situação 
problematizadora em educação 
musical advinda de espaços de 
educação não formal da cidade, 
que seja de interesse dos alunos 
da escola e que valorize suas 
relações com o fenômeno musical 
em diferentes vivências culturais. 

 
 
 

Objetivos educacionais 

Desenvolvimento do profissional 
nas áreas de conhecimentos, 
habilidades, atitudes ou valores, e 
afetivo- emocional; 
Devidamente explicitados em 
atenção à formação do 
profissional, integrada às 
demandas escolares. 

 
 
 
 

Metodologias 
participativas e recursos 

tecnológicos digitais 

Incentivo à escolha de métodos e 
técnicas de aprendizagem ativa, 
auxiliadas por recursos 
tecnológicos, que permitam a 
resolução eficaz do problema; 
Engajamento dos participantes; 
Redefinição de tempos e espaços 
de aprendizagem; 
Experiências interdisciplinares; 
Construção de novos 
conhecimentos pedagógico-
musicais. 

 
 

Avaliação do processo 
educativo 

Associada aos objetivos 
educacionais explicitados; 
Definição de critérios e 
instrumentos que permitam 
feedbacks contínuos de alunos, 
estagiários, supervisão e do 
próprio Projeto de Estágio. 

             Fonte: A autora, 2020. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao buscarmos um processo de formação que pudesse trazer subsídios 

para repensar o currículo do curso de licenciatura em Música da UFMA, deparamo-

nos com uma experiência real e totalmente inovadora que se constituiu de 

significativa relevância para nossa formação profissional, propiciada pelo Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC/SP. A certeza é que as 

aprendizagens ao longo do percurso formativo trouxeram-nos amplos subsídios e 

orientações para repensar um componente curricular de suma importância para a 

vida do licenciando em música: o Estágio Supervisionado. 

Desenvolver esse trabalho tendo como foco tal objeto de estudo, 

conduziu-nos à compreensão mais ampla do fenômeno de formação inicial do 

professor de música e da sua relação com o currículo. Transitando entre os espaços 

educativos (formal e não formal) da cidade, para além do território da escola, 

tivemos a clareza do quão necessário é minimizar essa lacuna entre a missão 

formativa da universidade e o mundo do trabalho do profissional educador musical. 

Durante a realização dessa pesquisa junto aos egressos da licenciatura 

em Música da UFMA e dos encontros para as entrevistas com os supervisores do 

Estágio, percebemos o quão significativas foram as práticas musicais realizadas em 

ambientes não escolares por ampliar as relações entre os participantes (estagiários, 

alunos e supervisores) e pelo valor que representam nesse processo educativo; o 

que reforça a possibilidade concreta de integração entre espaços de educação não 

formal e os espaços educacionais regulamentados. Apesar de iniciativas trazidas por 

estudos da área de Educação e do Currículo, como outrora mencionados neste 

trabalho, percebemos que na área da Educação Musical ainda são pouco 

explorados os diversos ambientes educativos da cidade com o propósito de inovar a 

formação inicial do licenciando em música, no intuito de ampliar o fazer musical 

vinculando-o ao mundo artístico e cultural de alunos em idade escolar.  

Por isso, torna-se um dos muitos desafios proporcionar essa articulação 

teoria e prática expressamente aguardada no momento em que o estagiário vai a 

campo para dispor de seus conhecimentos em função daqueles que o esperam: os 

alunos da educação básica. Não obstante, é preciso ir além das propostas 

curriculares já existentes, dos padrões tradicionalmente concebidos e que se 
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repetem por sucessivas gerações sem que sejam questionados ou sequer 

modificados. 

A proposta do Estágio ressignificado como componente curricular vem 

colaborar no sentido de lançar um olhar mais acurado para os principais sujeitos do 

processo de aprendizagem na escola que, no caso, entendemos se tratar dos alunos 

dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Quanto aos alunos 

universitários, e estes no papel de estagiários, não podem perder de vista esta 

realidade que trará novo sentido para a presença da linguagem musical nos 

currículos escolares. Ter como ponto de partida os interesses e necessidades de 

adolescentes e jovens, compôs o mote para que pudéssemos desenhar um modelo 

original para o componente curricular, que trouxesse sentido para a formação do 

licenciando em música, porém, valorizando àqueles (os alunos da escola) cujas 

vozes são pouco aludidas quando é chegado o momento do Estágio.   

Chegar à proposição do Projeto de Estágio em Música permitiu-nos trazer 

o que está no campo periférico para o centro do debate na intenção de colaborar 

para a transformação da vida daqueles que esperam do Estágio algo a mais que 

uma obrigatoriedade. Em nosso entender, as experiências neste processo formativo 

precisam ter novo sentido para a vida dos licenciandos que se tornarão profissionais 

educadores musicais. Portanto, não há como pensar esse propósito educativo sem 

levar em conta as relações de adolescentes e jovens com a música, suas vivências 

e interações sociais, que têm suscitado múltiplas formações e manifestações 

musicais na sociedade ao longo dos tempos. Trata-se de aspectos que tangenciam 

as dimensões artísticas, culturais e musicais do ser humano. 

Com as informações extraídas dessa pesquisa pudemos refletir mais 

profundamente o fato de que as práticas pedagógicas não podem acontecer de 

forma isolada do universo dos alunos, ou seja, da sua trajetória de vida real ou de 

suas experiências com a música, ou dos próprios gostos musicais que permeiam as 

intencionalidades com tal objeto de estudo. Ao chegar à escola a educação musical 

deve ser tão motivadora quanto às vivências desses alunos em outros lugares da 

cidade, sendo que o estagiário deve se ater a essa realidade da profissão. Por sua 

vez, a execução do Projeto de Estágio em Música nunca pode ser concebido como 

uma prática verticalmente coordenada, ou seja, que parte da universidade para a 

escola. O Estágio deve configurar-se como o momento de maior relevância para os 
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sujeitos envolvidos (alunos e alunos; estagiários e alunos) e não um componente a 

mais do currículo com cronogramas a cumprir e conteúdos a transmitir.  

Por isso, assumimos que o Projeto de Estágio em Música traz 

consistentes contribuições para a articulação teoria e prática por meio de situações 

problematizadoras em educação musical, que emergem da cidade. Ao defendermos 

essa proposta inovadora, com vistas a contribuir para a formação do licenciando em 

música integrando universidade, escola e espaços educativos da cidade, não 

estamos tirando a importante missão que exercem os espaços de educação formal, 

tão necessários ao desenvolvimento deste profissional. Porém, entendemos que 

atuando na escola o licenciando possa fazer uso inesgotável dos potenciais 

educativos que a cidade oferece para assim transformar o sentido da música no 

currículo escolar, e para que esta não seja apenas um conteúdo a mais na matriz de 

disciplinas a serem cumpridas pelos alunos. Nesta perspectiva, valorizamos as 

diversificadas vivências musicais fora da escola que favorecem a autonomia e a 

proatividade dos alunos como agentes transformadores da cidade, ou seja, dos 

espaços e lugares que habitam. Com certeza, esses aspectos que vão muito além 

do objetivo de desenvolver algumas habilidades técnico-musicais em sala de aula.  

Assim, esperamos que esta tese possa incentivar outros profissionais da 

Educação Musical a repensar os atuais componentes curriculares de cursos de 

licenciatura em Música a fim de que os graduandos saibam lidar profissionalmente 

com as demandas da sociedade do conhecimento e das tecnologias digitais na 

contemporaneidade. De igual modo, esperamos que outros estudos possam ampliar 

esta inovadora proposta do Projeto de Estágio em Música, ressignificando o 

processo de formação inicial do professor de música por meio da integração de 

espaços de educação formal e não formal da cidade. Esses, sem dúvida, cumprem 

importante papel por se complementarem em suas distintas missões pedagógico-

musicais. 
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APÊNDICE A — Questionário aplicado ao primeiro grupo de participantes 
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APÊNDICE B — Questionário aplicado ao terceiro grupo de participantes 
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ANEXO 1 — Termo de consentimento livre e esclarecido/TCLE 

 

 

                              Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O respeito devido ao princípio fundamental do direito da dignidade da pessoa 

humana, previsto no art. 1º, III da Constituição Federal Brasileira, exige que toda 

pesquisa se processe após o pleno consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, 

indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a 

sua anuência à participação na pesquisa. Nesse sentido esse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE foi elaborado de acordo com a Resolução 

CNS/MS nº 466/2012 e complementada pela Resolução CNS/MS nº 510/2016.  

A presente Resolução se fundamenta nos principais documentos 

internacionais sobre pesquisas que envolvem seres humanos, a saber, o Código de 

Nuremberg, de 1947, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005, e outros 

documentos afins. Cumpre as disposições da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata. Esta Resolução incorpora, sob 

a ótica do indivíduo e das coletividades, os referenciais da bioética, autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade 

científica e ao Estado. 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:  

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UMA PROPOSTA INOVADORA PARA A 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MÚSICA. 
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A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: 

 

O presente estudo será de suma relevância para repensar a formação do professor 

de música que atuará, sobretudo, nas escolas de educação básica. Consideramos 

que o Estágio Supervisionado constitui um dos principais componentes curriculares 

que permite concretas articulações entre a teoria acadêmica e a prática pedagógico-

musical. Com base nesta realidade, objetivamos contribuir para a formação inicial do 

professor música numa perspectiva inovadora, isto é, que integre universidade, escola e 

profissão, por meio da exploração de espaços extraescolares. Para tanto, os procedimentos 

adotados para coleta dos dados serão questionários com egressos e professores da 

licenciatura em Música, bem como entrevistas com egressos, discentes e docentes do 

referido Curso que se dispuserem a colaborar com a presente pesquisa. 

 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS:  

De acordo com a Resolução CNS/MS nº 466/2012: 

V RISCOS E BENEFÍCIOS - Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em 

tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores 

devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema 

CEP/CONEP aos participantes. Devem ser analisadas possibilidades de danos 

imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 

componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de 

monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema CEP/CONEP em cada caso 

específico.  

V.1 - As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando: a) o risco 

se justifique pelo benefício esperado; e b) no caso de pesquisas experimentais da 

área da saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já 

estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.  

V.2 - São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem 

exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual desses.  
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V.3 - O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos 

ao participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, deve comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e 

avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo.  

V.4 - Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade 

significativa de uma intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador 

deverá avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando 

oferecer a todos os benefícios do melhor regime.  

V.5 - O Sistema CEP/CONEP deverá ser informado de todos os fatos relevantes que 

alterem o curso normal dos estudos por ele aprovados e, especificamente, nas 

pesquisas na área da saúde, dos efeitos adversos e da superioridade significativa de 

uma intervenção sobre outra ou outras comparativas.  

V.6 - O pesquisador, o patrocinador e as instituições e/ou organizações envolvidas 

nas diferentes fases da pesquisa devem proporcionar assistência imediata, nos 

termos do item II.3, bem como responsabilizarem-se pela assistência integral aos 

participantes da pesquisa no que se refere às complicações e danos decorrentes da 

pesquisa. 

V.7 - Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano 

resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do 

pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da 

pesquisa. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO:  

 Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

 O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 
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permissão. Você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. Uma cópia deste consentimento será fornecida a você.  

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS:  

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

 

SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

O Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP caracteriza-se por ser órgão 

multidisciplinar, independente no exercício das suas funções e investido de múnus 

público, com finalidade de salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos de 

pesquisa, bem como de contribuir para uma contínua preocupação e evolução dos 

padrões éticos na pesquisa. 

Conforme disposto no Art. 2° do Regimento do CEP:  

O CEP tem por funções básicas: a) realizar avaliação e acompanhamento dos 

aspectos éticos das pesquisas em qualquer área do conhecimento, que envolvam 

seres humanos de modo direto ou indireto, abrangendo indivíduos ou coletividades, 

em sua totalidade ou em partes, inclusive, em questões relacionadas a aspectos 

culturais, sociais e com o meio ambiente, bem como pelo manejo de informações e 

materiais; b) cumprir papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno 

da ética na ciência. 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com: 

CEP-PUC/SP:   
Endereço: Rua Ministro Godói, 969 – sala 63C 
Bairro: Perdizes.                          CEP:  05.015-001 
Município: São Paulo                   UF: SP 
Telefone: (11)3670-8466        Fax: (11)3670-8466                   
E-mail: cometica@pucsp.br 
Horário de atendimento: 2ª à 6ª feira das 9h às 18h. 
 



155 
 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE:  

 

Eu, 

_________________________________________________________________ fui 

informada dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações 

e motivar minha decisão se assim o desejar. Declaro que concordo em participar 

desse estudo e autorizo a divulgação do meu depoimento. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

RISAELMA DE JESUS ARCANJO MOURA CORDEIRO 

Nome completo da pesquisadora responsável 

 

___________________________________________________________________

Nome completo do participante da pesquisa 

 

___________________________________________________________________ 

Nome completo da testemunha 

  

___________________________________________________________________ 

Nome completo da testemunha 

 

 

 

___________________________________ 

Local - Data 


