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Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? 

Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, 

a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas 

essas situações, temos a vitória completa por meio 

daquele que nos amou [Cristo]. Ao Rei consagro o 

que compus. 

Romanos 8:35, 37; Salmo 45:1 
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Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de 

saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e 

transformá-los pelo e para o trabalho. 

 

Maurice Tardif 

 



RESUMO 

 

 

 

 

A presente dissertação teve como objetivo compreender como uma professora de música 

constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes na educação básica. 

Os objetivos específicos foram conhecer como se dá o processo de ensino de canto coral para 

adolescentes em uma escola pública; verificar como uma professora de música se relaciona 

com seus alunos adolescentes na escola; identificar como são trabalhados os conteúdos de 

canto coral com adolescentes na escola; analisar saberes mobilizados por uma professora de 

música na prática de canto coral para adolescentes em uma escola pública. O referencial 

teórico do trabalho está fundamentado em autores das áreas de Pedagogia e Educação Musical 

que versam sobre juventude, música e escola, prática educativa, canto coral e saberes 

docentes. Foi realizado um estudo de caso com uma professora de música de uma escola 

pública municipal de Jaboatão dos Guararapes – PE. Os instrumentos de coleta de dados 

foram documentos, observação e entrevista em profundidade. Foram realizadas nove 

observações de aula e quatro observações de ocasiões especiais – apresentações do coro, 

audição de concerto didático da Orquestra Sinfônica do Recife no Teatro Santa Isabel, 

confraternizações na escola. As entrevistas foram orientadas pelos seguintes pontos: formação 

e atuação profissionais; ensino aprendizagem de canto coral para adolescentes; saberes 

docentes, tendo as gravações sido feitas em áudio com aparelho de MP4 e transcritas em 

aplicativo word, buscando manter fidelidade à conversa, na transcrição. Os procedimentos de 

análise foram a análise documental da proposta curricular para o ensino fundamental do 

município de Jaboatão dos Guararapes na área de Arte–Música e do documento da formação 

continuada do componente curricular Arte–Música para o ano de 2012, entre outros 

documentos, bem como a análise de conteúdo (BARDIN, 2010), que leva em conta tanto o 

conteúdo manifesto quanto o conteúdo latente, tendo o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação sido feitos à luz dos teóricos que fundamentaram o estudo de caso. Os 

resultados permitiram identificar um corpo de saberes relacionados à prática de canto coral 

para adolescentes na educação básica, entre os quais se destacam: saber querer bem aos 

estudantes, saber se relacionar, saber interagir com a gestão escolar, saber priorizar a 

formação continuada e saber respeitar o discurso musical dos alunos. A professora pesquisada 

construiu esses e outros saberes por meio das relações com gestores, professores, estudantes, 

funcionários e pais de alunos da escola lócus de pesquisa; da formação continuada, na 

articulação com os saberes provenientes da formação profissional, com os saberes 

disciplinares e com os saberes curriculares ou até mesmo suprindo lacunas de sua formação 

inicial de licenciada em música e, por fim, na própria experiência do trabalho, nas leituras e 

nas conversas com pessoas mais experientes. 

 

Palavras-chave: formação de professores de música; saberes docentes; ensino de música; 

escola pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This dissertation has as objective to understand how a music teacher constructs knowledge 

that mobilizes the practice of choir singing of adolescents in basic education. The specific 

objectives were to understand the process of teaching choir singing to adolescents in a public 

school; verify how a music teacher relates to adolescent students in school; identify how to 

work with the content of choir singing for adolescents at school; analyze knowledge 

mobilized by a music teacher in the practice of choir music for adolescents in a public school. 

The theoretical references are based on the work of authors in the areas of pedagogy and 

music education that deal with youth, music and school, educational practice, choir singing 

and teachers' knowledge. A case study focused the work of a music teacher in a public school 

in the County of Jaboatão dos Guararapes - State of Pernambuco, Country of Brazil. The 

instruments for data collection were documents, observation, and semi-structured interview. 

Included were nine class observations and four observations on special occasions - choir 

presentations, audition of didactical concert of the Recife Symphony Orchestra at the Santa 

Isabel Theater, and end of year parties at school. The interviews were oriented according to 

the following points: professional academic preparation and professional presentation; 

teaching-learning in choir for adolescents; teacher knowledge, the audio recordings having 

been registered on MP4 and transcribed to Word format, with all efforts to maintain fidelity 

during transcription to what was spoken. The analysis procedures were documental of the 

curriculum proposed for fundamental teaching in the County of Jaboatão dos Guararapes in 

the area of Art-Music and of the document for continued teacher education of the curricular 

component Art-Music for the year 2012, among other documents, as well as content analysis 

(BARDIN, 2010), that takes into consideration both the manifest content and the latent 

content, having the treatment of results, the inference and interpretation been done in the light 

of the theorists on which the case study is founded. The results permitted identification of a 

body of information related to choir singing for adolescents in basic education, among which 

the following stand out: know how to wish the students well, know how to relate to them, 

know how to interact with the school administration, know how to give priority to continual 

formation, and know how to respect the musical discourse of students. The case study teacher 

constructed these and other understandings through relationships with administration 

personnel, other teachers, students, school employees, and parents of students in that school 

under research; continual formation; articulation with information from professional 

preparation, with subject knowledge, and with curricular information, or even with the filling 

in of blank spaces left from initial teacher training, and, finally, the teacher's own work 

experience, knowledge from reading and that obtained through conversation with more 

experienced persons. 

 

Keywords: education of music teachers; teacher knowledge; teaching music; public school 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

[...] a arte de educar tem um triplo fundamento: ela 

tem seu fundamento em si mesma (é ensinando que 

nos tornamos bons professores); tem seu 

fundamento na pessoa do educador (é possível 

aprender a educar, contanto que o educador já 

possua as qualidades do ofício); e, enfim, tem seu 

fundamento na pessoa do educando, cuja formação 

constitui a finalidade interna, imanente da prática 

educativa. 

Maurice Tardif (2010, p. 161) 
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A discussão sobre saberes docentes, tema da Pedagogia relacionado à área de 

formação de professores, surge no âmbito internacional nas décadas de 1980 e 1990 do século 

passado. No Brasil, de forma ainda sutil, a pesquisa surge nos anos de 1990 com o intuito de 

buscar novas perspectivas e modelos para entender a prática docente e os saberes pedagógicos 

e epistemológicos referentes ao conteúdo escolar a ser ensinado/aprendido (NUNES, 2001). 

De acordo com Tardif (2010), os saberes de um professor são uma realidade social, 

materializada por meio de uma formação, de práticas coletivas, de programas, de disciplinas 

escolares, de uma pedagogia institucionalizada e de outros aspectos, e são também, 

simultaneamente, os saberes dele, os saberes do professor. 

Essa interdependência entre os saberes socialmente construídos e os saberes 

resultantes da experiência docente, conforme Tardif (2010), apresenta-se como um desafio 

para o exercício profissional do docente de música. Por vezes, em sua formação inicial, o 

professor não recebe o conhecimento necessário à sua atuação, o que pode resultar em um 

comprometimento da qualidade do ensino e, até certo ponto, em uma fragilização profissional, 

pois “[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa [...]” (TARDIF, 2010, p. 39). 

Em nossa experiência como docente de música, percebemos desde cedo a necessidade 

de estudar sobre o canto coral na adolescência, bem como de utilizar metodologia e repertório 

adequados à faixa etária, saberes que não nos foram propiciados durante a formação inicial de 

licenciado. Em conversas com colegas professores, percebíamos que eles também 

enfrentavam as mesmas dificuldades. Leituras, pesquisas, vivências com aulas, conversas com 

nossos pares, avaliação vocal dos alunos, atividades extraclasse e produções musicais foram 

nos ajudando a construir saberes necessários à nossa prática profissional e fomentando o 

desejo de compreender cada vez mais e melhor sobre os saberes docentes relacionados com o 

ensino do canto coral nesta idade. Atualmente, trabalhamos como professora de canto coral 

em uma ONG, na qual a maioria dos alunos é adolescente, e numa tradicional Escola de 

Música em Recife que ministra curso livre para adolescentes, jovens e adultos.  

Durante a realização do curso de Especialização em Formação de Recursos Humanos 

para a Educação, tivemos oportunidade de pesquisar sobre a formação inicial do professor de 

música em Pernambuco, identificando lacunas significativas referentes às competências e 

habilidades requeridas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Música. Dentre outros achados de pesquisa (PEREIRA, 2009), verificamos que dos cinco 

egressos do curso de Licenciatura em Música da UFPE questionados sobre se “os saberes 

oferecidos em sua formação inicial de licenciados lhes deram condições para atuar de forma 
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significativa nas manifestações musicais instituídas ou emergentes”, três responderam que os 

saberes oferecidos na sua formação inicial não lhes deram condições para atuar de forma 

significativa nas manifestações musicais instituídas ou emergentes. De maneira clara ou de 

forma latente, evidenciou-se na fala de todos os egressos a necessidade de buscar a troca de 

informações com seus pares, em suas instituições de ensino, de buscar o aprendizado em suas 

próprias pesquisas e na experiência com o trabalho docente para dar conta das lacunas 

oriundas de sua formação inicial. 

A partir do que encontramos como resultado da pergunta relacionada a saberes da 

formação inicial do professor de música em Pernambuco, feita aos sujeitos da pesquisa da 

Especialização, fizemos o seguinte questionamento para investigações posteriores: quais os 

saberes necessários à atuação docente nas diversas subáreas da música – Práticas 

Interpretativas, Composição, Canto Coral, Tecnologia em Música, entre outras? Articulando 

esse questionamento com a nossa própria experiência docente e considerando as dificuldades 

enfrentadas durante nossa trajetória profissional como professora de música na área de canto 

coral, a percepção de lacunas também em nossa própria formação inicial – no nosso caso, na 

temática de canto coral para adolescentes –, bem como o testemunho de colegas sobre a falta 

do estudo sobre o canto coral na adolescência quando cursamos a licenciatura em Música, 

ficamos instigados a descobrir como professores de música constroem saberes necessários ao 

ensino de canto coral para adolescentes. 

Outro fator de inquietação foi a publicação da Lei n.º 11.769/2008, que trata da 

obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Como a música vai se inserir na 

educação básica? É viável o canto coral ser uma das possibilidades de prática musical nas 

escolas? Vejamos o que a trajetória do ensino de música na educação brasileira nos diz. 

No Brasil, o canto ligado à educação é uma prática presente desde a época dos 

jesuítas. Quando esses religiosos católicos chegaram ao Brasil, implantaram a catequese dos 

índios se utilizando também da música e de outras artes (PEREIRA; AGUIAR, 2011a). Como 

disciplina curricular, a música está presente na escola brasileira desde o século XIX, sempre 

relacionada ao canto. No século XX, durante o governo de Getúlio Vargas, o canto coletivo, 

comumente executado na escola brasileira, passa a se chamar canto orfeônico, uma prática 

coletiva de música vocal, cuja pedagogia tem um civismo marcante, que foi implantada 

nacionalmente pelo compositor Heitor Villa-Lobos (PEREIRA; AGUIAR, 2011b). 

Mesmo sendo uma prática coletiva de música vocal assim como o canto coral, o canto 

orfeônico é uma atividade diferenciada de música. De acordo com Souza (2008, p. 1, 3), o 

canto orfeônico é uma prática de música que se desenvolveu na Europa no século XIX, época 
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em que os Estados-Nação europeus estavam se consolidando no contexto mundial. Isso fez 

com que essa pedagogia tivesse um forte teor nacionalista tanto em relação aos exercícios 

realizados para aprendizagem de música quanto em relação ao próprio repertório cantado 

pelos orfeões. O modelo orfeônico busca a promoção de valores éticos, morais e cívicos 

através de uma educação musical socializadora. O canto coral, por sua vez, enfatiza o 

desenvolvimento artístico e musical, não tendo uma preocupação cívica tão acentuada. 

Esse marcante teor cívico da proposta de ensino musical de Villa-Lobos não surge ao 

acaso no Brasil. De acordo com Lisboa; Kerr (2005), as primeiras manifestações de canto 

orfeônico já aconteciam no sistema de ensino público do estado de São Paulo nos anos de 

1910 e 1920, orientadas por educadores como Carlos Alberto Gomes Cardim, João Gomes 

Júnior e pelos irmãos Lázaro e Fabiano Lozano. O projeto villalobiano foi caracterizado por 

sua abrangência nacional, tornando-se modelo de educação musical nas escolas públicas 

durante as décadas de 1930, 1940 e 1950. 

O contexto histórico da implantação do projeto villalobiano para a educação musical 

compreende: o Nacionalismo Musical brasileiro, no qual compositores eruditos foram beber 

em fontes populares a fim de buscar uma música erudita verdadeiramente brasileira a partir 

dos anos de 1920 (FUCCI-AMATO, 2007); a Revolução de 1930 e a disseminação de novos 

ideais e propostas nacionais para as áreas política, econômica, educacional e cultural 

(LISBOA; KERR, 2005). Ainda de acordo com Lisboa; Kerr (2005), no campo educacional 

houve o movimento da Escola Nova, que atingiu seu ápice no Brasil, em 1932, com a 

publicação de O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido pelo educador 

Fernando de Azevedo e assinado por mais vinte e cinco intelectuais. O movimento tinha como 

principal fundamento as ideias do educador norte-americano John Dewey (1859-1953) e do 

sociólogo francês Emile Durkheim (1858-1917), bem como os princípios científicos oriundos 

da psicologia aplicada ao desenvolvimento da criança. Sua proposta era que o Estado 

assegurasse a formação integral e o desenvolvimento total das capacidades de cada indivíduo 

através do ensino público democrático, gratuito, laico, obrigatório e com bases científicas 

coesas. O projeto de Villa-Lobos se insere nessa proposta a partir do convite de Anísio 

Teixeira para que o compositor se tornasse diretor da Superintendência de Educação Musical 

e Artística – SEMA, no ano de 1931. Anísio Teixeira foi ex-aluno de John Dewey e adepto 

das ideias desse educador. 

O canto orfeônico foi implantado nas escolas brasileiras em um momento em que 

diversos fatores concorreram para o estabelecimento de uma ideologia nacionalista que 

permeou a formação do Estado Nacional brasileiro a partir dos anos de 1930. Um cenário 



 

 

17 

favorável, portanto, à implantação de uma proposta nacional de ensino musical que 

considerava a música como um elemento importante para contribuir na instituição desse novo 

modelo político. Conforme vimos, o Estado deveria assegurar formação integral ao cidadão, 

dando-lhe oportunidade de desenvolver suas capacidades. Nesse sentido, segundo Fucci-

Amato (2007), a música surgiu como um fator agregador/desagregador, por excelência, uma 

vez que poderia promover o enlace da totalidade social ou preparar a sua dissolução, visto que 

a proposta de Villa-Lobos era a difusão dos ideais nacionalistas por meio da educação 

musical, formando os indivíduos cívica e moralmente, conjugando o belo com o bom. 

É fato que a proposta orfeônica tinha um papel de legitimação e divulgação da 

ideologia do governo de Getúlio Vargas. Entretanto, não podemos desconsiderar que o projeto 

villalobiano trouxe uma grande contribuição à educação musical no âmbito das escolas 

públicas brasileiras, possibilitando o acesso à musica, indistintamente, tornando o povo 

sensível às manifestações artísticas, cooperando para transformar a música em uma vivência 

do cotidiano. De acordo com Paz (2000), Villa-Lobos dava muita importância ao ensino de 

base, pois ele dizia ter muita fé na criança e no jovem. Isso provocou uma democratização do 

ensino de música, que era privilégio das elites, proporcionando a veiculação da cultura e do 

folclore nas mais diversas expressões. 

O projeto de canto orfeônico, proposto por um dos maiores compositores brasileiros, 

reconhecido internacionalmente, também estava em consonância com as propostas 

pedagógico-musicais difundidas mundialmente na primeira metade do século XX – os 

chamados métodos ativos de educação musical que foram proposições inovadoras para o 

ensino de música, constituindo-se em uma alternativa para a escolarização de crianças de 

classes sociais menos favorecidas. O termo ativo é assim utilizado em decorrência de a prática 

de música anteceder ao aprendizado teórico dos conteúdos. De acordo com Fonterrada (2005), 

Villa-Lobos conheceu os métodos ativos de educação musical durante suas viagens à Europa 

e teve um apreço especial pela proposta de Kodály, por entender que era completamente 

adequada às escolas no Brasil. Villa-Lobos se sentiu atraído pelo uso de material folclórico e 

popular local, pelo ensino centrado no canto coral – algo que tornava acessível essa 

performance musical – e pelo uso do solfejo
1
 com as mãos, sem uso da partitura musical – a 

manossolfa. Todas essas características estavam presentes no método Kodály. 

Goldemberg (2012) enumera seis princípios semelhantes encontrados nos projetos de 

Villa-Lobos e Kodály: 1º) a música é um direito de todos; 2º) a educação musical é necessária 

                                                 
1
 Solfejo é o ato de cantar as notas musicais com o nome, o ritmo e a altura corretos. 
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para o desenvolvimento pleno do ser humano; 3º) a voz cantada é o melhor instrumento de 

ensino porque é acessível a todos; 4º) música folclórica de alta qualidade deve ser utilizada no 

ensino musical; 5º) o aprendizado musical é mais significativo quando feito em um contexto 

de experimentação; 6º) os professores de música devem ser especialmente preparados para a 

árdua tarefa da educação musical. 

Os princípios expostos denotam a preocupação com o acesso à musica e à educação 

musical, valorizando a cultura nacional e dando oportunidade para que todos, efetivamente, 

executem música. Há de se destacar a importância dada à formação dos professores que 

atuariam no ensino de música, elemento fundamental para a realização de ambos os projetos. 

Tais constatações, contudo, nos suscitam o seguinte questionamento: se havia tantos aspectos 

positivos acerca do canto orfeônico na educação escolar, a despeito das questões ideológicas 

nacionalistas, que fatores ocasionaram o seu declínio e a sua extinção das escolas públicas 

brasileiras? 

Consoante Fucci-Amato (2012, p. 68), “o estreito envolvimento com a propagação da 

ideologia Vargas foi, decerto, um dos fatores que fizeram com que diminuísse a vida útil do 

canto orfeônico na escola brasileira”. Goldemberg (2012) também aponta as conotações de 

caráter político, mas acrescenta a falta de capacitação pedagógica adequada e a falta de uma 

metodologia de ensino suficientemente estruturada como os três fatores que contribuíram para 

o fracasso do canto orfeônico. Em consonância com esses autores, Fonterrada (2005) afirma 

que, apesar de a frequência aos cursos de formação ser obrigatória aos professores de música, 

diversos fatores contribuíram para que essa exigência não fosse cumprida: os cursos só eram 

oferecidos no Rio de Janeiro e em São Paulo; as grandes dimensões do país e a ausência ou 

má qualidade de estradas dificultavam o acesso ou impediam o deslocamento; não havia rigor 

na aplicação dos procedimentos básicos da proposta orfeônica – era dada muita ênfase à 

experiência musical. A autora enfatiza que: 

A vivência musical e o carisma de Villa-Lobos substituíam o rigor metodológico. 

Critica-se, com frequência, o envolvimento político dessas ações musicais, em que 

se enalteciam a figura do ditador e a pátria. Getúlio Vargas soubera, sem dúvida, 

compreender o poder da música para arregimentar massas e uni-las numa só 

marcação de tempo, e tirava partido disso; Villa-Lobos, por sua vez, via aí a 

oportunidade de fazer o Brasil todo cantar... (FONTERRADA, 2005, p. 197-198). 

A partir da LDBEN 4.024/1961, o ensino de música passa a decair sensivelmente na 

escola regular, chegando a ser substituído pela Educação Artística na Lei de n.º 5.692/1971, 

que provocou um esvaziamento dos conteúdos próprios das diversas linguagens artísticas, 

dando ênfase às artes plásticas (PEREIRA; AGUIAR, 2011b). A despeito da ênfase maior 
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dada às Artes Plásticas, na década de 1970, período de vigência da Lei n. 5.692/1971, o 

Departamento de Ensino Fundamental do governo federal publicou um documento que trata 

do canto na escola de 1º grau, no qual propõe um modelo de expressão músico-vocal para 

crianças e adolescentes. No que diz respeito à organização do ensino, o modelo proposto pelo 

MEC (BRASIL, 1978, p. 122) afirma o seguinte: 

As decisões que aqui se propõem não têm a pretensão de envolver toda a riqueza e 

complexidade da atividade vocal, mas representam tão somente uma tentativa, com 

base no estudo realizado e nas percepções particulares das autoras, para organizar o 

ensino, tendo presente o desenvolvimento da expressão músico-vocal infanto-

juvenil. 

O documento do MEC atesta ainda que “[...] o adolescente necessita de orientação 

segura, que o ajude a compreender o que está acontecendo com a sua voz e a encontrar a 

forma correta de usar a voz falada e cantada.” (BRASIL, 1978, p. 21). Tal afirmação 

evidencia a necessidade de uma formação adequada para o professor de música já naquela 

época. 

Com a publicação da LDBEN 9.394/1996, o ensino de Artes se constitui componente 

curricular obrigatório, compreendendo quatro modalidades artísticas: Artes Visuais, Música, 

Teatro e Dança. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 2000). Não há indicações claras sobre 

como direcionar a abordagem artística na escola. De acordo com Penna (2010), cada 

instituição de ensino tem que decidir qual linguagem artística utilizar, quando utilizá-la e 

como trabalhá-la em sala de aula. A Lei n. º11.769/2008 muda esse quadro ao afirmar que a 

música passa a ser conteúdo obrigatório dentre as linguagens artísticas. 

Historicamente, pudemos verificar como o ensino de música se configurou na 

educação regular por meio do canto coletivo, exceto nos períodos de vigência da LDBEN 

4.024/1961, da Lei de n.º 5.692/1971 e da LDBEN 9.394/1996, quando o ensino de música 

decai sensivelmente pelos motivos já expostos. Portanto, considerando a presença histórica do 

canto coletivo na escola brasileira e que a música volta a ser conteúdo obrigatório, mas não 

exclusivo da área de Artes, em decorrência da publicação da Lei n.º 11.769/2008, 

questionamo-nos também sobre como o professor de música daria conta dessa demanda de 

ensino de canto coral para adolescentes na educação básica, uma vez que constatamos a falta 

de acesso ao estudo sobre canto coral para adolescentes na universidade em nossa própria 

experiência de formação inicial e na formação inicial de colegas professores que afirmaram 

ter tido essa mesma lacuna durante sua licenciatura. 

Os achados de pesquisa (PEREIRA; AGUIAR, 2011a; PEREIRA; AGUIAR, 2011b; 

SOUZA, 2008; LISBOA; KERR, 2005; FUCCI-AMATO, 2007, 2012; PAZ, 2000; 
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FONTERRADA, 2005; GOLDEMBERG, 2012; BRASIL, 1978) sobre o coro nas escolas 

brasileiras evidenciam a importância que o canto coletivo teve desde as primeiras tentativas 

de escolarização brasileira, mostrando a relevância desse estudo sobre saberes mobilizados 

por uma professora de música na prática de canto coral para adolescentes na educação básica. 

A pesquisa em educação musical, sob a perspectiva teórica dos saberes docentes, tem 

sido abordada de maneira direta e indireta em várias pesquisas no Brasil e no exterior. De 

forma direta, existem trabalhos que discutem a natureza e as características do conjunto de 

conhecimentos, competências e habilidades mobilizados pelo professor de música em seu 

trabalho. Indiretamente, os temas abordados são os seguintes: formação inicial e continuada 

de professores de música; o pensamento do professor; o professor como prático-reflexivo; 

competências docentes; identidade profissional dos professores de música; conhecimento 

prático dos professores (HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006, p. 54). A temática 

juventude e música, na qual está inserida a faixa etária da adolescência, tem se constituído 

como assunto de interesse nas pesquisas estrangeiras e brasileiras. No caso das pesquisas 

internacionais, as investigações vêm desde a década de 1960, sendo juventude, música e 

escola uma subtemática do referido tema. Em nosso país, o interesse pelo estudo do tema 

juventude, música e escola tem início no final dos anos de 1990, com aumento na produção 

científica a partir dos anos 2000 (ARROYO; JANZEN, 2007). Acerca do ensino de música na 

educação básica, Penna (2010) afirma que a educação musical tem fortalecido 

progressivamente o seu compromisso com a educação básica e que os estudos sobre a prática 

pedagógica nas escolas têm aumentado com pesquisas que buscam conhecer a realidade do 

ensino de música na educação básica e também propor alternativas para esse contexto 

educativo. No que diz respeito ao canto coral na adolescência, a pesquisa sobre o 

desenvolvimento do adolescente no coro e sobre a incidência de composições e arranjos para 

essa faixa etária é quase inexistente no Brasil (OLIVEIRA, 2003). Tais constatações 

demonstram a relevância desta investigação também para a área de educação musical. 

Albete Correia, professora que contribuiu significativamente para o trabalho coral com 

adolescentes em Recife, afirma que “trabalhar com o adolescente implica amar sem restrições 

[...] alcançar a maravilhosa troca de experiências advinda do relacionamento em que o 

professor não se limita somente a dar, mas também se predispõe a receber” (CORREIA, 1989, 

p. 19). Em pesquisa realizada com cinco coros de adolescentes na grande Porto Alegre, 

Oliveira (2003) apresenta algumas considerações, das quais destacamos o preparo do regente 

para lidar de maneira profissional com o coro e com as questões próprias da idade, a escolha 

do repertório considerando as dificuldades do adolescente, bem como a questão da adaptação 
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do adolescente em processo de mudança vocal ao trabalho coral. Considerando que a música é 

um conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte nos diversos 

níveis da educação básica, entendemos que o professor de música poderá ampliar suas 

oportunidades de trabalho, lidando necessariamente com o ensino de música para 

adolescentes, incluindo o canto coral, sendo, portanto, necessário que o docente se sinta 

preparado para tal tarefa. 

De acordo com o PCN, o conhecimento da arte envolve a experiência do fazer 

artístico: a produção, a experiência de fruição das formas artísticas – apreciação e a 

experiência de reflexão (PCN, 2000, p. 43). Entendemos que a produção prevista no PCN, 

experiência necessária ao fazer artístico e à criação musical, pode perfeitamente se utilizar da 

voz para a produção musical, o que reforça a possibilidade do canto coral na educação básica. 

O canto coletivo sempre fez parte da educação escolar brasileira no decorrer da história, com 

poucos períodos de ausência (PEREIRA; AGUIAR, 2011a). É verdade que verificamos 

também dificuldades, erros e insuficiências em diversas áreas durante todo esse tempo, mas o 

próprio documento do Ministério da Educação que trata do canto na escola de 1º grau traz a 

seguinte afirmação: 

Acredita-se que essas falhas e deficiências, evidenciadas no desenvolvimento vocal 

do aluno, estejam relacionadas com a inexistência de uma formação adequada do 

professor de Educação Musical no que diz respeito à prática do canto e ao emprego 

de seu próprio instrumento vocal [...] (BRASIL, 1978, p. 14). 

A afirmação refere-se somente ao aspecto vocal, mas chama a nossa atenção para as 

questões da formação docente em música. Isso somente reforçou a necessidade do presente 

estudo, pois décadas se passaram e a situação não se modificou em nosso país. Portanto, 

diante do que foi exposto e considerando que “[...] investigar a natureza dos saberes docentes 

e a forma como eles se manifestam nas áreas específicas do conhecimento humano é questão 

central para a profissionalização docente” (HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006, p. 

54), a presente pesquisa buscou contribuir para a construção do conhecimento na área de 

formação de professores de música. 

Problematizando o tema, chegamos aos seguintes questionamentos: como uma 

professora de música se relaciona com alunos adolescentes na escola? Como ocorre o ensino 

de canto coral para adolescentes na educação básica? Quais as implicações do ensino de canto 

coral na educação básica? Existem saberes específicos para ensinar canto coral a 

adolescentes? 

A pesquisa que realizamos buscou responder à seguinte pergunta: como uma 

professora de música constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes 
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na educação básica? Nosso objeto de pesquisa são saberes construídos por uma professora de 

música na prática de canto coral para adolescentes na educação básica. 

O objetivo geral desta investigação foi compreender como uma professora de música 

constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes na educação básica. 

Nos objetivos específicos, buscou-se: 

 Conhecer como se dá o processo de ensino de canto coral para adolescentes em uma 

escola pública; 

 Verificar como uma professora de música se relaciona com seus alunos adolescentes 

na escola; 

 Identificar como são trabalhados os conteúdos de canto coral com adolescentes na 

escola; 

 Analisar saberes mobilizados por uma professora de música na prática de canto coral 

para adolescentes em uma escola pública. 

A partir da problematização do tema proposto por esta pesquisa, foi formulado o 

seguinte pressuposto: 

 Existem saberes docentes relacionados ao ensino de canto coral na adolescência que 

precisam ser identificados, categorizados e socializados entre professores de música 

visando ao melhor desempenho de sua profissão. 

A dissertação está estruturada da maneira que segue. A Introdução traz a motivação, a 

justificativa, a problematização, o objeto de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

específicos e o pressuposto da investigação. O primeiro capítulo trata do Estado do 

Conhecimento das Categorias Teóricas e apresenta o levantamento sobre o estado atual do 

conhecimento nas temáticas focalizadas, buscando mapear e discutir a produção acadêmica 

nessas temáticas a fim de proporcionar maior rigor científico à pesquisa realizada. A 

Fundamentação Teórica se constitui como o segundo capítulo e discorre sobre o ensino de 

música que é abordado através dos pontos: juventude e adolescência e suas implicações para a 

escola; música na escola; o professor de música e sua prática educativa e canto coral para 

adolescentes como uma das possibilidades para a educação musical escolar. A segunda seção 

da fundamentação teórica traz a categoria de saberes docentes, abordando essa temática da 

seguinte forma: formação de professores na perspectiva dos saberes docentes e saberes 

docentes e formação de professores de música. No terceiro capítulo, trataremos do Percurso 

Metodológico no qual apresentaremos a abordagem metodológica e o delineamento de 

pesquisa adotado, o estudo de caso único, delimitando os instrumentos de coleta de dados, os 
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procedimentos de análise, o campo de pesquisa, o sujeito de pesquisa e o grupo classe. O 

quarto capítulo traz a Análise e Discussão dos Resultados da pesquisa realizada. Nas 

Considerações Finais, apresentamos uma síntese dos resultados obtidos com a pesquisa 

articulando-os com o objetivo geral, com os objetivos específicos e com o pressuposto da 

investigação e apontamos alguns questionamentos para reflexão sobre a formação e os saberes 

dos professores de música e também para investigações futuras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – O ESTADO DO CONHECIMENTO DAS CATEGORIAS TEÓRICAS 

 

 

 

 

 

Assim, a validação do conhecimento gerado pela 

pesquisa, a aprovação de sua confiabilidade e 

relevância pela comunidade acadêmica, exige que o 

pesquisador se mostre familiarizado com o estado 

atual do conhecimento sobre a temática focalizada, 

de modo que ele possa, de alguma forma, inserir sua 

pesquisa no processo de produção coletiva do 

conhecimento. 

Alves-Mazzotti (2006, p. 638-639) 
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O levantamento das pesquisas sobre saberes docentes e juventude, música e escola, 

categorias teóricas que deram suporte a este estudo de caso, buscou mapear e discutir a 

produção acadêmica nessas temáticas. Esse procedimento permite nos situarmos em relação 

ao que se tem realizado nas pesquisas brasileiras no âmbito dessas áreas do conhecimento, 

proporcionando assim maior rigor científico à pesquisa realizada. 

O recorte temporal para o levantamento vai de 2000 a até 2011. A justificativa para 

esse período é que o interesse pelo estudo da temática juventude, música e escola tem início 

no final dos anos de 1990 em nosso país, com aumento na produção científica a partir dos 

anos 2000 (ARROYO; JANZEN, 2007). Já as pesquisas sobre saberes docentes surgem nos 

anos de 1990 no Brasil (NUNES, 2001). Portanto, esse espaço de tempo abrange as pesquisas 

mais recentes no tocante às duas temáticas. Desconsideramos o ano de 2012 pelo fato de nem 

todas as fontes de consulta desse ano estarem disponibilizadas na internet. 

Com o intuito de refinar a nossa busca, criamos eixos temáticos que fossem 

relacionados ao nosso objeto de pesquisa dentro de cada categoria teórica. Para a categoria 

juventude, música e escola, escolhemos o eixo temático: juventude, música e escola nos anos 

finais do ensino fundamental por ser a etapa de ensino da turma observada na escola lócus de 

pesquisa. Para a categoria saberes docentes, optamos pelo eixo temático: saberes de 

professores de música, relacionando-o assim à especialização da professora que foi sujeito de 

pesquisa. 

As fontes de consulta para o levantamento realizado foram títulos e resumos de teses e 

dissertações do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, bem como títulos e resumos de teses e dissertações orientados por 

Cláudia Bellochio, Luciane Garbosa e Ilza Joly, professoras da área de música dos Programas 

de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. A busca considerou os programas de 

educação da instituição de ensino local e aqueles programas de educação relacionados a 

professores da área de música que abordam as temáticas estudadas na pesquisa. 

Também foram consultados títulos e resumos de teses e dissertações dos programas de 

pós-graduação em música das universidades brasileiras, a saber: Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, Universidade Federal de Goiás – UFG, Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, Universidade de São Paulo – USP, Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Universidade do Estado de Santa Catarina – 
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UDESC, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS e Universidade de Brasília – UnB. O programa de pós-graduação em música da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN não foi considerado por ter sido 

iniciado em 2013. 

Verificamos títulos e resumos de comunicações publicadas em anais de eventos 

científicos da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – ANPED (GT 

8 – Formação de Professores e GT 24 – Educação e Arte), da Associação Brasileira de 

Educação Musical – ABEM e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Música – ANPPOM. Destacamos que o GT 24 da ANPED somente foi criado em 2009. 

Como última fonte de consulta, examinamos títulos e resumos de artigos de revistas 

científicas de música: Revista da ABEM; Revista Opus, da ANPPOM; Revista Claves, do 

Programa de Pós-graduação em Música da UFPB; Revista Per Musi, da Escola de Música da 

UFMG; Revista Música Hodie, do Programa de Pós-graduação em Música da UFG; Revista 

Ictus, do Programa de Pós-graduação em Música da UFBA; Revista do Conservatório de 

Música, da Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Revista Música em Contexto, do 

Programa de Pós-graduação em Música UnB; Revista Sonora, do Instituto de Artes da 

UNICAMP e Revista Em Pauta, do Programa de Pós-graduação em Música da UFRGS. 

É importante salientar que, quando os objetivos e/ou resultados da pesquisa não 

estavam claros nos resumos ou mesmo quando não havia resumos, procuramos identificar 

objetivos e resultados das investigações no próprio texto do documento examinado. 

Considerando que muitas das pesquisas examinadas originalmente eram investigações de 

mestrado ou doutorado cujos recortes foram publicados em revistas e eventos científicos, 

optamos por apresentar os dados da pesquisa original e apenas indicar os títulos e o ano de 

suas publicações posteriores. Tal estratégia tornará a leitura do texto deste capítulo menos 

cansativa, evitando repetições desnecessárias. 

 

1.1. Juventude, Música e Escola nos anos finais do Ensino Fundamental 

 

As dissertações e teses do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, da 

UFSM e da UFSCar não apresentam nenhum trabalho referente à temática juventude, música 

e escola nos anos finais do ensino fundamental. Já nas dissertações e teses sobre música nos 

programas de pós-graduação brasileiros, encontramos cinco dissertações, mas não havia teses. 

Nos anais da ANPED e da ANPPOM, não foi localizada nenhuma comunicação. Enquanto os 

anais da ABEM, por sua vez, trazem seis comunicações, nas revistas científicas de música 
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detectamos cinco artigos. Após a explanação sobre a tabela do estado do conhecimento neste 

eixo temático, faremos o relato do que descobrimos nessas pesquisas. 

 

TABELA 1: estado do conhecimento do eixo temático juventude, música e escola nos 

anos finais do ensino fundamental 

EIXO TEMÁTICO JUVENTUDE, MÚSICA E ESCOLA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

FONTES DE 

CONSULTA 

RECORTE TEMPORAL  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Teses PPGE – 

UFPE, UFSM e 

UFSCar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dissertações 

PPGE – UFPE, 

UFSM e UFSCar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teses de Música 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dissertações de 

Música 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 

ANPED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABEM 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 6 

ANPPOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artigos de 

Revista de 

Música 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5 

TOTAL 2 0 1 1 3 2 1 1 0 2 1 2 16 

 

Na tabela 1, detectamos que as pesquisas sobre juventude, música e escola nos anos 

finais do ensino fundamental se mantêm equilibradas no período de tempo levantado, mas 

ainda em pouca quantidade. É uma situação preocupante, pois a educação musical retornou às 

escolas brasileiras e é preciso discutir estratégias de implantação para o ensino musical, bem 

como conhecer e refletir sobre como tem sido feito o ensino de música nas escolas que já o 

implantaram. Nesse sentido, entendemos que é relevante o investimento em pesquisas nesta 

temática a fim de oferecer subsídios para que gestores, professores e escolas possam atuar de 

maneira eficaz no ambiente escolar. Em seguida, faremos a exposição dos achados das 

dissertações dos programas de pós-graduação em música. 

A pesquisa de Müller (2000) traz como título: “A música é, bem dizê, a vida da 

gente”: um estudo com crianças e adolescentes em situação de rua na Escola Municipal 

Porto alegre – EPA. O objetivo dessa dissertação foi investigar a forma como crianças e 

adolescentes em situação de rua se relacionavam com a música e os sentidos que atribuem a 
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ela. O local de pesquisa foi a Escola Municipal Porto Alegre, que tinha a peculiaridade de 

proporcionar ensino a crianças e adolescentes que viviam nas ruas. Os resultados do estudo 

indicaram que os aspectos “comunitário” e “vivencial” da música (SMALL, 1989; 1998) 

observados no local de pesquisa enfatizam a mediação do projeto político pedagógico da 

escola nas atividades musicais dos seus alunos. 

Já a investigação de Silva (2000), “Música no espaço escolar e a construção da 

identidade de gênero: um estudo de caso”, é um estudo de caso sobre a música na construção 

da identidade de gênero no espaço escolar. Os sujeitos de pesquisa foram adolescentes de uma 

turma de 8ª série de uma escola pública do ensino fundamental de Porto Alegre. Os resultados 

da dissertação indicaram que as preferências musicais dos adolescentes são ativas e dinâmicas 

e estão relacionadas com as diferenças de gênero socialmente construídas. Detectou-se 

também que as identidades de gênero são construídas por meio da música da mídia e 

reproduzem relações sociais da sociedade. 

A dissertação de Lorenzi (2007), intitulada “Compor e gravar músicas com 

adolescentes: uma pesquisa–ação na escola pública.”, buscou investigar processos de 

composição musical vinculados ao registro sonoro e à produção de um CD. A pesquisa foi 

realizada em uma oficina ministrada para adolescentes de uma turma de 8ª série, como 

atividade extracurricular, em uma escola da rede pública municipal em Gravataí – RS. Os 

resultados apontaram que os processos composicionais se constituíram para além de 

estruturações musicais, sendo entremeados constantemente pelo conjunto de inter-relações 

socioafetivas do grupo, que o registro das composições favoreceu o estabelecimento de novas 

referências estéticas de percepção musical para os adolescentes sobre suas próprias 

composições e que a produção do CD se delineou como um resultado palpável do fazer 

musical do grupo, no qual se fundiram a identidade coletiva e a individual. 

A investigação de Mestrado de Costa (2009), “Coro juvenil: por uma abordagem 

diferenciada”, teve o objetivo de conceituar o coro juvenil brasileiro a partir de revisão de 

literatura, de pesquisa de campo e de experiência prática. Dentre os sujeitos de pesquisa, há 

35 regentes de coro juvenil – 15 trabalham em escolas de ensino fundamental e/ou ensino 

médio, três em escolas de nível superior e nove em escolas de música. Os diversos achados de 

pesquisa mostraram que boa parte dos regentes afirmou participar de cursos e oficinas ao 

longo do ano, o que indica: a necessidade de complementação e/ou atualização de sua 

formação; que a faixa etária dos coros juvenis pesquisados variou, demonstrando a 

dificuldade de se estabelecer delimitação nesse sentido; que os regentes de coros juvenis 

escolares necessitam de um planejamento cuidadoso em relação ao período de provas, férias e 
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feriados, obedecendo ao calendário escolar. A autora se propôs ainda apresentar a atividade 

coral como possibilidade para a continuidade do ensino de música para adolescentes nas 

escolas, inclusive no Ensino Médio. 

Finalmente, a dissertação de Condessa (2011), “A motivação dos alunos para 

continuar seus estudos em música”, investigou a interação entre os fatores individuais e 

ambientais que motivam os alunos a continuar seus estudos em música fora da escola. Os 

sujeitos de pesquisa foram alunos das séries finais do ensino fundamental que possuíam aula 

de música na escola desde as séries iniciais e que optaram por estudar música fora da escola 

após a quinta série. Os resultados indicaram uma forte relação entre os fatores individuais e 

ambientais e a correspondência entre a motivação para aprender música dentro da escola e a 

motivação para continuar os estudos em música fora da escola. Para a autora, esses resultados 

poderão colaborar para o aprimoramento pedagógico dos professores de música, além de 

permitirem reflexões e oferecerem subsídios que possam melhorar a motivação dos alunos 

para aprender música, dentro e fora da escola. 

As pesquisas realizadas tiveram como sujeitos estudantes adolescentes e regentes de 

coros juvenis de diversos estados brasileiros. Os resultados dos estudos analisados apontam 

para diversas temáticas na área de juventude, música e escola: a relação dos adolescentes com 

a música em seu aspecto comunitário e vivencial; a influência da música da mídia para a 

construção da identidade de gênero de adolescentes; os processos de composição musical que 

se constituíram para além da criação musical e foram permeados por relações socioafetivas do 

grupo de adolescentes pesquisado, favoreceram o estabelecimento de novas referências 

estéticas e se fundiram com a identidade coletiva e individual dos alunos; o coro juvenil, que 

se apresenta como uma possibilidade para a continuidade do ensino de música nas escolas e a 

necessidade do investimento na formação dos regentes/professores; a motivação para 

continuar estudando música fora da escola básica para alunos que haviam tido aulas de 

música em escolas de ensino fundamental. Todos os trabalhos acenam para a importância dos 

estudos sobre juventude, música e escola, denotando a relevância da música no contexto da 

educação escolar como elemento que pode contribuir para a construção da identidade do 

adolescente, destacando-se os aspectos afetivo, relacional e de gênero, para o 

desenvolvimento da linguagem musical e do senso estético desses alunos, e, por fim, apontam 

também para a necessidade do investimento na formação do docente de música que atua nas 

escolas básicas. Prosseguiremos, a partir de agora, com os achados das comunicações dos 

anais de encontros da ABEM e da ANPPOM. 
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Das seis comunicações apresentadas nos eventos científicos de música pesquisados, 

duas são recortes das pesquisas de mestrado já apresentadas nesta seção (MÜLLER, 2000; 

SILVA, 2000). Os recortes das dissertações publicados foram as seguintes comunicações: A 

vivência musical de crianças e adolescentes em situação de rua: reflexões para o educador 

musical (MÜLLER, 2002) e Cultura dos fãs e música da mídia: uma questão de gênero? 

(SILVA, 2004a). As demais comunicações serão explicitadas nos parágrafos subsequentes. 

A comunicação de Arroyo (2004), cujo título é Adolescentes e música popular: 

recorte de uma revisão bibliográfica, focaliza parte da revisão bibliográfica da pesquisa 

música popular-adolescentes-escola: um estudo entre estudantes de 5ª a 8ª série de uma escola 

rural, Uberlândia, MG. Esse estudo teve como objetivos: compreender a relação desses 

adolescentes com a música popular e refletir, experimentar e discutir o que, por que, para que 

e como essa relação pode contribuir com subsídios à elaboração de propostas pedagógicas 

locais de ensino e aprendizagem musical na educação fundamental. Os resultados revelaram 

que 35,61% dos adolescentes pesquisados se ocupam com música. O gênero musical mais 

ouvido pelos adolescentes é o rock, depois o sertanejo e o funk. O rap e a música romântica 

também apareceram, mas o gênero romântico somente para as meninas. Outros tipos de 

música foram citados, tais como samba, pop internacional, balanço, pagode, dance, forró, hip 

hop, eletrônico, axé, rock romântico e batidão. 

Já a investigação intitulada Adolescentes e música popular: qual modelo de escola 

abrigaria essa relação de conhecimento e autoconhecimento? (ARROYO, 2005a) apresentou 

parte dos resultados da pesquisa "Adolescentes – música popular – escola: um estudo entre 

estudantes de 5ª a 8ª série de uma escola municipal rural, Uberlândia, MG". Os objetivos 

gerais foram: compreender a relação de adolescentes de 5ª a 8ª série de uma escola rural da 

Rede Municipal de Uberlândia com a música popular – o que, por que, para que, onde, como 

e quando ouvem, tocam, dançam, cantam (ou outra experiência) música popular; compreender 

como leem, falam e refletem sobre música popular; e experimentar, refletir e discutir o que, 

por que, para que e como essa relação pode contribuir com subsídios à elaboração de 

propostas pedagógicas locais de ensino e aprendizagem musical na educação fundamental (3º 

e 4º ciclos). Os resultados demonstraram que os recorrentes insucessos da música na 

formação escolar de adolescentes decorrem, provavelmente, da incompreensão do quanto a 

relação que esses estudantes estabelecem com a música parece ser vital no sentido de ser 

estreitamente vinculada a questões cruciais da sua existência – corpos em transformação, 

novos papéis sociais, sentimentos, tudo em pleno processo de elaboração. De acordo com a 

autora, parece que a música os ajuda nessa elaboração. 
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Arroyo (2009) – Juventudes e músicas nas propostas curriculares estaduais para arte 

música – anos finais do ensino fundamental e ensino médio – ainda se propôs a apresentar um 

projeto de pesquisa que teve como objetivo discutir Arte-Música em oito propostas 

curriculares estaduais para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, tendo em 

vista as interações entre jovens e músicas. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para 

experiências significativas da música como componente curricular para os jovens e para a 

reflexão sobre as instituições escolares e sua relação com as juventudes e suas culturas na 

contemporaneidade. 

Por fim, a comunicação de Machado (2011) – A música das mídias: da família Restart 

ao Shopping Center – teve como objetivo refletir sobre a música oriunda das principais 

mídias e sobre recursos tecnológicos que estão desembocando no século XXI, sobretudo os 

que arrebatam atualmente o jovem e que, por isso, o influenciam nos arrolamentos de 

convivência e nas tomadas de decisões, seja na escola ou em qualquer outro lugar. Os sujeitos 

da pesquisa foram estudantes do ensino fundamental e médio do Colégio Pedro II, unidade 

São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Nos resultados, verificou-se que os alunos têm o hábito de 

uso da música arraigado em suas vidas, quer para o entretenimento ou para o emprego 

artístico, e que a música influencia o jovem e intervém na sua vida, no seu modo de agir, de se 

relacionar com o meio e, por que não dizer, na sua forma de pensar. 

Dos quatro estudos analisados, três deles (Arroyo, 2004, 2005a, 2009) abordam 

pesquisas sobre adolescência e música popular nos anos finais do ensino fundamental, bem 

como juventudes e músicas nas propostas curriculares das escolas de ensino fundamental e 

médio de oito estados brasileiros. A importância dessas pesquisas está no seu caráter 

epistemológico, pois também discutem a temática nas escolas brasileiras, e na sua 

contribuição com subsídios para a elaboração de propostas pedagógicas locais de educação 

musical para adolescentes e jovens nas escolas de educação básica. A pesquisa de Machado 

(2011) trata da relação música e mídia e da sua influência no modo de pensar, de agir e de se 

relacionar do jovem, algo que deve ser considerado pela escola em suas políticas e em suas 

práticas. 

A última fonte de consulta examinada para a temática juventude, música e escola nos 

anos finais do ensino fundamental foram revistas científicas de música. Os artigos Música no 

espaço escolar e a construção da identidade de gênero, um estudo de caso; Declarando 

preferências musicais no espaço escolar: reflexões acerca da construção da identidade de 

gênero na aula de música e Gênero, adolescência e música: estudo de caso no espaço escolar 

(SILVA, 2002, 2004b, 2006) são recortes de pesquisa de mestrado (SILVA, 2000). O artigo 
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Música na Floresta do Lobo (ARROYO, 2005b) também é um recorte da pesquisa realizada 

por Arroyo (2005a) com estudantes dos anos finais do ensino fundamental de uma escola 

pública rural da cidade de Uberlândia – MG. As duas pesquisas originais já foram 

apresentadas nesta seção. 

O artigo de Sebben; Subtil (2010) – Concepções de adolescentes de 8ª série sobre 

música: possíveis implicações para a implementação das práticas musicais na escola – 

discute concepções de alunos de 8ª série do ensino fundamental sobre música. Os resultados 

mostraram que as concepções dos alunos acerca da música são decorrentes de práticas 

objetivas calcadas em elementos individuais e sociais que se evidenciam nos usos e funções a 

ela atribuídos. Dessa forma, os autores acreditam que a escola, por ser um importante espaço 

de socialização, pode se apropriar desses conhecimentos como um dos pontos de partida para 

a implementação da educação musical nas escolas de educação básica. 

Os resultados da pesquisa acerca de concepções de alunos da 8ª série do ensino 

fundamental sobre música mostraram que a escola pode se apropriar das concepções que os 

alunos trazem sobre música, construídas a partir de elementos individuais e sociais, para 

implementar a educação musical no ensino regular. Isso mostra, mais uma vez, a importância 

de se considerarem os estudos sobre juventude, música e escola como campo temático na área 

educacional, contribuindo para o avanço das pesquisas sobre a educação básica brasileira e a 

formação dos professores que nela atuam – nesse caso, especificamente, os professores de 

música. 

Na concepção de Arroyo (2007), a articulação entre juventude, música e escola é um 

desdobramento do campo investigativo do tema adolescentes/jovens e música, cujos estudos 

têm-se intensificado nos últimos anos. Para a autora, é necessário investir na formação de 

professores, fomentando neles o desejo de se envolver com os jovens, dando aos docentes 

instrumentos para o conhecimento sistemático da juventude e tornando-os sensíveis aos 

problemas e necessidades de jovens e adolescentes. Diante disso, reiteramos que é salutar um 

maior investimento nas pesquisas na temática juventude, música e escola, principalmente se 

considerarmos que o ensino fundamental é obrigatório em nosso país. Juntem-se a isso a 

obrigatoriedade do ensino da música nas escolas, o contexto cultural e social em que vivemos 

e também a necessidade de formação dos professores, conforme a autora enfatizou, e teremos 

uma demanda grande por pesquisas nesta área. 

 

1.2. Saberes de Professores de Música 
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As dissertações e teses do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE não 

apresentam nenhum trabalho referente aos saberes de professores de música. Nas dissertações 

e teses dos Programas de Pós-graduação em Educação da UFSM e da UFSCar localizamos 

uma dissertação na área de saberes docentes de professores de música. Já nas dissertações e 

teses dos programas de pós-graduação em música brasileiros, encontramos seis dissertações e 

duas teses. Os anais da ANPED, da ABEM e da ANPPOM trazem treze comunicações, sendo 

nove na ABEM, quatro na ANPPOM e nenhuma comunicação na ANPED. Nas revistas 

científicas de música, detectamos sete artigos sobre saberes de professores de música. Depois 

da exposição da tabela do estado do conhecimento neste eixo temático, faremos o relato do 

que descobrimos com essas pesquisas. 

 

TABELA 2: Estado do conhecimento do eixo temático saberes de professores de música 

EIXO TEMÁTICO SABERES DE PROFESSORES DE MÚSICA 

FONTES DE 

CONSULTA 

RECORTE TEMPORAL  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Teses PPGE – 

UFPE, UFSM e 

UFSCar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dissertações 

PPGE – UFPE, 

UFSM e UFSCar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Teses de Música 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Dissertações de 

Música 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 6 

ANPED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABEM 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 9 

ANPPOM 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 

Artigos de 

Revista de 

Música 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 7 

TOTAL 0 0 3 2 3 3 5 4 1 3 4 1 29 

 

O exame da tabela 2 deixa evidente que a quantidade de pesquisas no eixo temático 

saberes de professores de música teve crescimento até alcançar seu ápice no ano de 2006, 

oscilando nos anos subsequentes no que diz respeito à quantidade de trabalhos. Entretanto tal 

constatação não diminui ou exclui a relevância de um trabalho com este tema, pois, nesse 

campo do conhecimento, o professor é visto como sujeito de sua formação e como ator 

escolar. Sua prática não se restringe à escola, mas pode e deve contribuir para a formação 
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profissional, uma vez que os saberes que ele mobiliza em sua prática docente são relevantes 

para a construção do seu próprio conhecimento e do conhecimento relacionado à sua 

profissão. 

A dissertação de Requião (2002a) – Saberes e competências no âmbito das escolas de 

música alternativas: a atividade docente do músico-professor na formação profissional do 

músico – teve como objetivo compreender os saberes e competências desenvolvidos na 

atividade docente do músico-professor nas escolas de música alternativas, levando em conta a 

formação profissional do músico. A autora detectou que os saberes desenvolvidos por esse 

profissional em sua docência atendem a uma demanda por profissionalização prioritariamente 

na área da música popular. Esses saberes caracterizam-se pelas particularidades: como se 

ensina, o que se ensina e quem ensina, e são fruto da experiência do músico-professor em sua 

atividade artístico-musical. Para a autora, na formação profissional do músico, a tensão 

detectada entre saberes técnico-profissionais que são exigidos no mercado de trabalho e 

saberes que respondam à dimensão social e política constitui um foco para pesquisas 

posteriores. 

Já a dissertação de Carvalho (2004), cujo título é Saberes docentes dos instrumentistas 

professores: um diálogo com os relatos de professores de instrumento a partir de dois 

saberes gerais, ensinar e avaliar a aprendizagem do curso de instrumento, procurou conhecer 

e discutir como os professores de instrumento musical, que lecionam a crianças, relatam seu 

processo de aprendizagem para a docência a partir de dois eixos centrais: ensinar e avaliar. Os 

resultados apontaram que os saberes para o exercício da docência dos professores pesquisados 

foram construídos prioritariamente na e a partir da prática e que os saberes dos professores 

pesquisados são personalizados pela multiplicidade de características cognitivas, afetivas e 

político-sociais que eles vivenciaram com alunos e vivenciam como docentes na Escola lócus 

de pesquisa. 

Araújo (2005a), por seu turno, propôs Um estudo sobre os saberes que norteiam a 

prática pedagógica de professores de piano em sua tese de doutorado, na qual procurou 

investigar os saberes que norteiam a prática pedagógica de professores de piano/bacharéis ao 

longo da carreira. Nos resultados, foi identificada uma tipologia de saberes específicos deste 

estudo, discutido a partir do elemento temporal. Não tivemos acesso a esses saberes porque a 

pesquisa não estava disponível na internet, somente tivemos acesso ao resumo, que não estava 

completo. 

Na tese intitulada Os saberes docentes na ação pedagógica dos estagiários de música: 

dois estudos de caso, Azevedo (2007) se propôs a investigar como os estagiários de música 



 

 

35 

desenvolvem sua ação pedagógica a partir dos saberes docentes mobilizados e socializados na 

atividade de estágio. A pesquisa detectou que os saberes desenvolvidos pelos estagiários em 

sua ação pedagógica têm uma natureza própria que reflete a gestão interativa em sala de aula. 

Trata-se de saberes experienciais que, validados e legitimados na mobilização e na 

socialização, podem ser identificados como saberes da ação pedagógico-musical. A tese 

defendeu o reconhecimento desses saberes como base teórica para a formação de professores 

de música e para o desenvolvimento da profissionalidade docente em música. 

A investigação de Galizia (2007) versa sobre Os saberes que permeiam o trabalho 

acadêmico de professores universitários de música. O estudo de mestrado teve como objetivo 

investigar, sob a ótica dos professores universitários, os saberes necessários para o trabalho 

acadêmico musical no ensino superior. Os resultados mostram que os professores utilizam os 

saberes da formação profissional, os saberes disciplinares e os saberes experienciais em seu 

trabalho. Os saberes curriculares não são reconhecidos pelos professores, mas percebeu-se 

que eles fazem uso amplo desses saberes através das descrições de suas práticas docentes 

diárias. 

A dissertação de mestrado de Goss (2009) – A formação do professor para a escola 

livre de música – objetivou pesquisar a preparação oferecida nos cursos de formação de 

professores de música do estado de Santa Catarina em relação à atuação em escolas livres de 

música. Os resultados indicam que os licenciados se sentem preparados pela licenciatura para 

atuar nas escolas livres de música e que eles reconhecem essas escolas como importante 

espaço de atuação profissional que demanda saberes e competências específicas dos 

professores de música. 

A dissertação de Rodrigues (2009), intitulada Cada passo é uma vitória: saberes que 

norteiam a formação e atuação de professores de música com alunos idosos, buscou 

investigar os saberes que norteiam a formação e a atuação de professores de música que 

atendem alunos idosos. Os resultados da pesquisa mostraram que a formação dos professores 

é diversificada e abrange várias áreas do conhecimento e vários tipos de cursos. Os 

professores pesquisados atuam em uma gama de espaços e com aulas de música 

diversificadas, individuais e em grupo. Constatou-se que as concepções que permeiam a 

atuação dos professores são controversas: os idosos são vistos como indivíduos com 

capacidade de aprender música, porém suas limitações físicas, sociais e emocionais são vistas 

como empecilhos para que esse ensino seja concretizado. Nesse sentido, a função da música é 

servir como meio de resgate do bem-estar físico, social e emocional. Os docentes investigados 

revelaram que os saberes necessários para se atuar nessa faixa etária são: saberes 
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disciplinares, saberes de outras áreas do conhecimento e saberes advindos da experiência com 

o idoso, dentre os quais houve a predominância dos saberes relacionais, como: saber ouvir o 

idoso, exercitar a tolerância, acreditar na capacidade do idoso, respeitar seus limites, elevar 

sua autoestima e, sobretudo, saber exercer a paciência. 

O objetivo geral dessa pesquisa de mestrado de Godoy (2009) – A prática pedagógico-

musical de uma professora de música na escola pública – foi investigar a prática pedagógico-

musical de uma professora de música de duas escolas públicas de Florianópolis – SC. Nos 

objetivos específicos, a autora também buscou reconhecer os saberes e a competência 

manifestos na prática dessa professora. Os resultados do estudo apontaram para a pluralidade 

de elementos que compõem a prática pedagógico-musical na formação e na experiência da 

professora de música investigada. A autora da dissertação sugere que sejam aprofundadas as 

pesquisas sobre saberes e competências docentes. 

A investigação de mestrado de Gemésio (2010) – “Eu ensino da mesma forma que 

aprendi”: práticas e saberes de três professores de piano em início de carreira, licenciados 

em educação artística – música, habilitação – piano –, teve como objetivo estudar os saberes 

que professores de piano em início de carreira mobilizam na sua prática docente. Os 

resultados demonstraram que o repertório de conhecimentos dos professores de piano em 

início de carreira está relacionado à sua formação musical e docente, às suas experiências 

como músico e com professores, bem como às situações de trabalho vivenciadas no início de 

carreira docente. Os professores mobilizam em sua prática principalmente os saberes 

experienciais. A partir dos achados da pesquisa, a autora apontou para a necessidade de 

desenvolver saberes relacionados à música popular, às novas tecnologias e a atividades de 

produção musical. 

As pesquisas verificadas foram realizadas em escolas alternativas e livres de música, 

em escolas públicas de educação básica, em universidades ou em espaços variados de ensino 

não formal de música. Os professores investigados estavam ainda em formação – estagiários, 

eram professores licenciados, professores universitários ou eram músicos-professores. Os 

resultados dessas pesquisas apontam para diversos saberes de professores de música, tais 

como: como se ensina, o que se ensina e quem ensina; saberes da formação profissional, 

saberes disciplinares, saberes experienciais (dentre estes saberes relacionais advindos da 

experiência com alunos idosos) e saberes curriculares. A maioria dos achados das 

investigações se articula com a tipologia dos saberes de Tardif (2010). Todos os trabalhos 

atestam a importância dos saberes para a formação e a atuação profissional do professor de 

música, e um dos trabalhos destaca os saberes como relevantes para o desenvolvimento da 
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profissionalidade docente. Nesse sentido, Gauthier e colaboradores (2006) afirmam que os 

saberes da ação pedagógica legitimados pelas pesquisas são os mais necessários à 

profissionalização do ensino, o que reforça a importância da realização de pesquisas com essa 

temática. 

Das treze comunicações apresentadas nos eventos científicos de música pesquisados, 

onze são recortes das pesquisas de mestrado e de doutorado já apresentadas nesta seção: 

 Saberes e competências no âmbito das escolas de música alternativas: a atividade 

docente do músico-professor na formação profissional do músico (REQUIÃO, 2002b) 

é um recorte da dissertação de mestrado de Requião (2002a); 

 Um estudo sobre os saberes docentes do professor de piano (ARAÚJO, 2004) e Os 

saberes norteadores da prática docente de professores de piano (ARAÚJO, 2005b) 

são recortes da tese de doutorado de Araújo (2005a); 

 Aprender a ensinar: os saberes docentes na construção da prática de ensino dos 

estagiários de música (AZEVEDO; HENTSCHKE, 2005), A natureza dos saberes 

profissionais de professores de música: dois relatos de pesquisa em educação musical 

(AZEVEDO; HENTSCHKE, 2006), A pesquisa sobre ação pedagógica de estagiários 

de música: o design metodológico (AZEVEDO; HENTSCHKE, 2007a), A Sala de 

Aula na Ação Pedagógica dos Estagiários de Música: A Ação Interativa e os Saberes 

Docentes (AZEVEDO; HENTSCHKE, 2007b;) e A pesquisa sobre o professor: 

perspectivas para a pesquisa em música (AZEVEDO, 2010) são recortes da tese de 

doutorado de Azevedo (2007) 

 A música como disciplina na escola: considerações a partir de um estudo de caso 

sobre a prática pedagógico-musical de uma professora de música (GODOY; 

FIGUEIREDO, 2010) é um recorte da dissertação de mestrado de Godoy (2009); 

 O início de carreira dos professores de piano: socialização profissional, instabilidade 

no trabalho e mobilização de saberes docentes (GEMÉSIO, 2010b) e “... Eu ensino 

da mesma forma que aprendi”: práticas e saberes de três professores de música em 

início de carreira, licenciados em educação artística – música, habilitação – piano 

(GEMÉSIO, 2011) são recortes da dissertação de mestrado de Gemésio (2010a). 

Os estudos ainda não analisados nesse levantamento dos anais dos encontros da 

ABEM e da ANPPOM trazem contribuições relevantes. Quanto às comunicação de Bellochio 

(2003) – Saberes docentes do educador musical: uma construção na prática profissional – 

trata-se de um projeto de pesquisa que estava em desenvolvimento na cidade de Santa Maria – 
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RS e que teve como objetivo investigar quais são os saberes docentes referidos pelo educador 

musical e considerados importantes quando ele exerce suas práticas profissionais, quer em 

escolas de educação básica ou em escolas de música. Os resultados levantados nessa etapa da 

pesquisa evidenciaram que a maioria dos professores não são licenciados em música e que a 

relação que mantêm com o ensino decorre de uma didática alicerçada na construção da 

própria prática profissional. 

A investigação de Del Ben e colaboradores (2006) – Saberes pedagógicos ou 

específicos? Uma discussão sobre os saberes no campo da educação musical – teve como 

objetivo refletir sobre as potencialidades e as possíveis limitações do conceito de saberes 

docentes para o campo da educação musical. Os resultados apontam para a necessidade de um 

diálogo mais profundo com a pedagogia, no sentido de melhor compreender suas 

características e finalidades para a educação musical, buscando, de fato, a apropriação do 

saber pedagógico como saber específico do campo da educação musical. 

As duas comunicações examinadas tratam da importância de se investigarem os 

saberes dos professores de música seja na educação básica ou em escolas de música, e 

também apontam para a necessidade de um diálogo mais profundo com a pedagogia. Tais 

constatações encontram fundamentação nos trabalhos de Tardif (2010), Pimenta (2012), 

Gauthier e colaboradores (2006) e (PENNA, 2006). 

Os artigos verificados nas revistas científicas de música trazem três recortes das 

pesquisas de mestrado e de doutorado já apresentadas nesta seção: 

 Saberes e competências no âmbito das escolas de música alternativas: a atividade 

docente do músico-professor na formação profissional do músico (REQUIÃO, 2002c) 

é um recorte da dissertação de mestrado de Requião (2002a); 

 Os saberes docentes na prática pedagógica de professores de piano (ARAÚJO, 

2006a) é um recorte da tese de doutorado de Araújo (2005a); 

 Os professores universitários de música: um estudo sobre seus saberes docentes 

(GALIZIA; AZEVEDO; HENTSCHKE, 2008) é um recorte da dissertação de 

mestrado do Galizia (2007). 

As revistas científicas de música nos mostram aspectos importantes nos campos 

epistemológico e empírico das pesquisas sobres saberes de professores de música. O artigo de 

Del Ben (2003) – Múltiplos espaços, multidimensionalidade, conjunto de saberes: ideias para 

pensarmos a formação de professores de música – procurou dialogar com alguns tópicos e 

perguntas presentes no texto-base de Cláudia Bellochio escrito para o Fórum 1 – Formação: 

qual concepção? Os resultados apresentados no artigo apontam para múltiplos espaços de 
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atuação para o professor de música, multidimensionalidade da área de educação musical e 

conjunto de saberes que constituem o repertório de conhecimentos do profissional de 

educação musical. De acordo com a autora, esses parecem ser pilares fundamentais a sustentar 

nossas concepções sobre formação inicial de professores de música. Ela também argumenta a 

favor de uma concepção de professor como agente, como prático-reflexivo que constrói suas 

próprias concepções e ações de ensino, como mobilizador de saberes, e não como mero 

reprodutor de conteúdos. 

A pesquisa de Beaumont (2004) – Inter-relações entre saberes e práticas musicais na 

atuação de professores e especialistas – teve o objetivo de compreender a inter-relação entre 

os saberes e as práticas educativas desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem de 

música em escolas da rede pública e particular, na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, nas cidades mineiras de Araguari e Uberlândia. Os resultados 

demonstraram que os saberes adquiridos nos anos escolares e na vivência familiar são 

mobilizados por professores em seus trabalhos escolares. A autora considerou importante que 

os saberes docentes – disciplinares, profissionais, da ação pedagógica – estivessem presentes 

nos processos de formação inicial e continuada, ou permanente, dos professores. 

Hentschke; Azevedo; Araújo (2006), com o artigo Os saberes docentes na formação 

do professor: perspectivas teóricas para a educação musical, buscaram situar as discussões 

teóricas sobre os saberes docentes na formação de professores, abordando as características e 

as tipologias desenvolvidas por Shulman (1987), Tardif (2002), Gauthier e colaboradores 

(1998) e Pimenta (1999). Os resultados apontaram que as pesquisas baseadas no referencial 

teórico dos saberes docentes possibilitam a observação de características específicas para o 

reconhecimento da prática músico-pedagógica, podendo abranger temáticas tais quais: os 

saberes profissionais específicos do professor de música; o estudo das fontes sociais de 

aquisição desses saberes; o significado da experiência e da temporalidade no desenvolvimento 

da carreira profissional docente; as diferentes especialidades da profissão de professor de 

música; as lacunas e a falta de articulação entre a formação docente e a atuação profissional 

do músico. 

Finalmente, Araújo (2006b), no artigo Formação docente do professor de música: 

reflexividade, competências e saberes, teve como objetivo apontar algumas contribuições que 

as pesquisas sobre o professor de música, realizadas à luz dos referenciais sobre saberes, 

competências e reflexividade, têm trazido para o reconhecimento de questões que se 

relacionam à formação docente. Dentre os resultados listados pela autora, destacamos a 

valorização e a reorganização dos saberes vinculados a uma formação docente que 
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proporcione o desenvolvimento profissional e privilegie, de forma equilibrada, tanto a 

formação teórica quanto a atuação prática do profissional. 

Os quatro artigos verificados trazem três investigações de cunho epistemológico e uma 

pesquisa empírica com professores de música de escolas públicas. Os resultados dessas quatro 

pesquisas reforçam a importância dos estudos sobre saberes docentes para o campo da 

educação musical, sugerindo temáticas para pesquisas futuras, reconhecendo os diversos 

espaços de atuação profissional e consequentes demandas por saberes e formação de 

professores de música, valorizando os saberes construídos pelo professor em sua prática, bem 

como enfatizando a necessidade de proporcionar o equilíbrio entre a formação teórica e a 

prática no desenvolvimento profissional do docente de música. 

As diversas pesquisas, cujos objetivos e resultados foram expostos nesta seção da 

dissertação, revelam a importância que as investigações sobre saberes docentes têm para a 

formação de professores de música. Portanto, entendemos que é necessária uma articulação 

entre a formação acadêmica, oferecida pelas faculdades e universidades, e as escolas de 

educação básica – maior campo de atuação profissional dos licenciados e lócus de pesquisa 

desta dissertação. É interessante olhar com outros olhos para o saber que o professor constrói 

e mobiliza em sua prática profissional a fim de subsidiar discussões sobre formação 

profissional que possibilitem mudanças que, de fato, atendam às demandas escolares nas 

diversas modalidades de ensino. No caso da educação musical, não se pode mais conceber o 

ensino de música desvinculado dos saberes pedagógicos, conforme a ideia de que para 

ensinar, basta tocar ou cantar, a qual ainda permeia o ensino musical em nosso país (PENNA, 

2006). As pesquisas nos mostraram que o professor de música deve buscar a apropriação dos 

saberes pedagógicos e dos saberes específicos, além das tipologias de saberes apresentadas 

por Tardif (2010), Pimenta (2012) e Gauthier e colaboradores (2006). Os saberes docentes são 

essenciais para a formação inicial e continuada, para a atuação profissional do professor e 

para a construção da profissionalidade docente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

Os saberes docentes estão diretamente ligados ao 

universo de trabalho do professor. 

Gauthier e colaboradores (2006, p. 345). 
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O presente capítulo traz a fundamentação teórica da pesquisa realizada. A primeira 

seção apresenta o ensino de música, abordado da seguinte forma: juventude e adolescência – 

implicações para a escola; música na escola; o professor de música e a sua prática educativa; 

possibilidades para a educação musical – canto coral para adolescentes. Na segunda seção é 

apresentada a categoria de saberes docentes, cuja abordagem se dá por meio dos pontos: 

formação de professores na perspectiva dos saberes docentes e saberes docentes e formação 

de professores de música. 

 

2.1. Ensino de Música 

 

Esta seção trata da categoria juventude, música e escola, que se constitui em um 

subtema da temática juventude e música. Neste, buscamos dar suporte à investigação 

discutindo as proposições de diversos autores das áreas de Pedagogia, Psicologia e Educação 

Musical, visando à análise do nosso objeto de pesquisa, com destaque para os principais 

teóricos que fundamentaram essas análises. 

 

2.1.1. Juventude e Adolescência: Implicações para a Escola 

 

Juventude e adolescência são termos de significados distintos que marcam o processo 

do desenvolvimento humano situado entre a infância e a vida adulta. Por vezes, esses termos 

são tomados como sinônimos, demonstrando que a definição de juventude e adolescência 

ainda não está clara para as pessoas comuns e nem mesmo para os estudiosos dessa temática, 

pois, segundo Corti e Souza (2004, p. 35), “[...] como as sociedades modernas estão em 

constante transformação, a própria noção de juventude é dinâmica e mutante”. Nesta seção, 

trataremos das aproximações dos conceitos de juventude e adolescência para efeito desta 

pesquisa. 

De acordo com Dayrell (2005), a juventude não se reduz a uma passagem, mas se 

constitui em um momento determinado, tendo uma importância em si mesma e sendo 

influenciada tanto pelo meio social no qual se desenvolve quanto pela qualidade das trocas 

que esse meio social propicia. O autor enfatiza a noção de juventudes, no plural, com o intuito 

de enfatizar a variedade de modos de ser dos jovens. 

Em consonância com Dayrell, Corti e Souza (2004) afirmam que é relevante 

problematizar a ideia de que a juventude é uma transição porque todas as idades da vida 

também são transitórias. Dessa forma, a juventude tem um sentido e uma importância em si 
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mesma, algo que deve ser compreendido e respeitado pela escola. As autoras consideram 

ainda a juventude como uma fase importante da vida para a constituição das identidades e 

experimentação das escolhas e dos caminhos a serem percorridos por esses jovens. Elas 

enfatizam a importância de a escola discutir esses aspectos, buscando uma aproximação com 

os estudantes e suas realidades com vistas a uma educação que dialogue de maneira efetiva 

com as necessidades educativas desses sujeitos. Nesse sentido, Dayrell (2005, p. 293) afirma 

que: 

Devemos estar mais abertos para, na escola, ouvir os jovens pobres, ver em suas 

práticas culturais e formas de sociabilidade traços de uma luta pela sua humanização 

– o que não significa endeusá-las –, aprender com eles e respeitar as formas de 

sociabilidade que vivenciam. 

A partir das proposições dos autores, compreendemos que a definição do termo 

juventude traz em si uma complexidade relacionada à própria condição de sua natureza – uma 

categoria histórica e socialmente definida. Vivemos um tempo de transformações sociais 

aceleradas, marcado pela dissociação de vínculos afetivos e sociais. A sociedade 

contemporânea é caracterizada por transformações sociais em todos os aspectos: vida pública 

e privada, relacionamentos humanos, mundo do trabalho, instituições sociais e Estado. Apesar 

disso, encontramos nesses autores evidências que nos permitem compreender a juventude 

como uma fase da vida significativa em si mesma – não somente uma mera etapa de 

passagem para a vida adulta –, como uma etapa relevante na constituição da identidade, sendo 

influenciada pelo meio social. Desse modo, a escola, instituição que oferece formação a esses 

sujeitos no início da juventude, precisa estar aberta ao diálogo com as práticas culturais dos 

jovens que a frequentam – culturas juvenis. Tal diálogo é relevante para a educação musical 

na escola básica, pois a música, como fenômeno cultural, é construída socialmente e constitui 

de forma significativa as subjetividades dos jovens. 

As culturas juvenis são definidas no estudo de Arroyo (2009) no sentido de 

contemplar as vivências cotidianas dos jovens de maneira mais abrangente do que tomadas 

somente como culturas de resistência ao mundo adulto. Dayrell (2003), por sua vez, amplia 

essa definição afirmando que as culturas juvenis representam práticas cotidianas e modos de 

vida peculiares que exprimem um conjunto de significados compartilhados, um complexo de 

símbolos específicos que indicam o pertencimento a um determinado grupo – as linguagens e 

seus usos restritos, os rituais e eventos que dão sentido à vida, todos relacionados ao contexto 

de origem social e às condições reais de vida nas quais esses jovens são socializados. Para 

Souza (2004, p.10), os sentidos da cultura juvenil também são expressos nos estilos das 
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músicas: “manifestados no vestir, no comportar-se, no corpo, na linguagem e nos gestos, 

revelando a identidade: são pagodeiros, neosertanejos, roqueiros, etc”. 

Acerca do que foi dito pelos autores no parágrafo anterior, depreendemos que as 

culturas juvenis estão intimamente relacionadas com as práticas cotidianas dos jovens e 

contribuem para a construção de suas subjetividades enquanto sujeitos inseridos em 

determinado contexto sociocultural. 

A música é uma das maneiras pelas quais as culturas juvenis se manifestam na 

sociedade. As tecnologias modernas (televisão, rádio, cinema, internet, MP3, iPods, etc.) 

estão cada vez mais presentes na vida dos jovens e adolescentes e são um importante meio 

para difusão de culturas entre jovens de todo o mundo. Para Souza (2009), os meios de 

comunicação são fundamentais nas sociedades contemporâneas porque não somente 

promovem interações pessoais, mas também viabilizam outros conhecimentos. Para a autora, 

as mídias são importantes no processo de circulação de saberes, influenciando a formação dos 

indivíduos. Em síntese, Corti e Souza (2004), Dayrell (2003, 2005), Arroyo (2009), Souza 

(2004, 2009) são unânimes em afirmar que a escola precisa dialogar com a(s) juventude(s) e 

suas culturas, apesar de reconhecerem não ser esse um processo simples devido às diversas 

tensões existentes nesse campo. 

Nesse sentido, entendemos que a realização de pesquisas que abordem a temática 

juventude, música e escola pode contribuir para minimizar esses impasses gerados por 

questões sociais, culturais, econômicas e políticas complexas e dinâmicas, além de também 

poder oferecer uma melhor compreensão do papel da música na formação de jovens e 

adolescentes na educação básica, contribuindo para a formação de professores de música 

atuantes nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. De acordo com Arroyo 

(2007), trabalhos de campo realizados na escola, cujo recorte se dá na interação entre 

juventude e música através de aulas e oficinas ou de qualquer outro tipo de ação e que foram 

considerados bem sucedidos por professor, estudantes e comunidade escolar poderiam 

oferecer informações relevantes para entender a articulação da escola com as culturas juvenis. 

Para efeito desta pesquisa, que tratou dos saberes mobilizados por uma professora de 

canto coral para adolescentes na Educação Básica, trabalhamos com a delimitação da 

adolescência como a primeira fase da juventude, fundamentados em Corti e Souza (2004). 

Dessa forma, compreendemos a adolescência como parte dessas juventudes descritas por 

Dayrell (2003, 2005). Essa escolha também se apoia na delimitação etária da Organização 

Mundial da Saúde para a adolescência – dez aos dezenove anos – e no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que considera como adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de idade. 
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Consideramos o período dos doze aos dezessete anos de idade para a adolescência neste 

estudo de caso, por sua relação com os anos de escolarização na educação básica que 

abrangem os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, e por ser uma etapa mais 

significativa com relação às modificações vocais próprias da puberdade – diretamente 

relacionadas ao canto coral. Destacamos que os anos finais do ensino fundamental são a etapa 

de ensino da qual fazem parte os alunos que compõem o coro de adolescentes da escola lócus 

de pesquisa. 

A adolescência é uma etapa de desenvolvimento humano que marca a transição entre a 

infância e a vida adulta. Etimologicamente, o termo adolescência pode ter duas origens 

(CARVAJAL, 2001, p. 21, grifo do autor): 

Adolescer vem do latim adulescens ou adolescens (homem jovem), como particípio 

ativo de adolescere (crescer). 

Ado[l]ecer, do latim ad (a), e dolescere, de dolere (doer), cujo significado é “cair 

enfermo ou padecer de alguma enfermidade habitual” e “tratando-se de afetos, 

paixões, vícios ou más qualidades, tê-los ou estar sujeito a eles”, ou, ainda, “causar 

doença ou enfermidade”. 

Pela própria origem da palavra, vê-se que adolescência é um período de crescimento, 

mas também de inquietudes e fortes emoções. O adolescente é naturalmente irrequieto, 

crítico, sincero, demonstra gostar de estar em grupo, sensível, criativo, brincalhão, enfim, um 

ser em visível transformação. Esses e outros aspectos são observáveis por pessoas que 

convivam com adolescentes, seja na família, na escola, na igreja ou em outros grupos sociais, 

contribuindo para a construção da concepção de adolescência que permeia o senso comum. 

Contudo, de acordo com Frota (2007), a infância e a adolescência são compreendidas 

atualmente como categorias construídas historicamente. Isso se deu de forma mais efetiva a 

partir do início do século XX. Em consonância com essa concepção, Magro (2002, p. 65, 

grifo do autor) afirma que a adolescência é uma categoria moderna cujo reconhecimento 

como tal se deu, principalmente, quando a educação formal ficou sob o controle do Estado: 

“as crianças e os adolescentes, a partir desse momento, teriam o dever e o direito de ficar nas 

escolas. A escolarização, como consequência, estabeleceu um processo de separação entre 

seres adultos e seres em formação”. 

Situar a adolescência como um conceito historicamente construído vai além da 

percepção de adolescência que emana da convivência com adolescentes e é importante para 

evidenciarmos a complexidade que está relacionada a uma pesquisa educacional que abranja 

essa fase da vida, principalmente quando se destaca que a escolarização foi um dos fatores 

que contribuíram para o reconhecimento da adolescência como uma categoria moderna. 
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O historiador francês Phillippe Ariès (1981) atesta que até o século XVIII a 

adolescência era confundida com a infância. Somente no século XIX é que a adolescência se 

define como uma das idades da vida, e o século XX se torna o século da adolescência. Ainda 

de acordo com o autor, o primeiro adolescente moderno típico foi Siegfried, personagem da 

ópera de Richard Wagner. 

Esse primeiro adolescente, citado por Ariès, é a personagem principal da obra do 

compositor alemão Richard Wagner, denominada Siegfried, uma ópera em três atos que faz 

parte da tetralogia O Anel do Nibelungo. É um drama musical que narra a história de 

Siegfried, um herói que ignora seu passado, mata seu pai adotivo em uma prova de coragem e 

depois se une a Brünnhilde, sua amada (KOBBÉ, 1997). Os dilemas vividos pela personagem 

principal dessa ópera apontam para elementos que a psicanálise delineia ao tratar da 

adolescência: a ressignificação do passado infantil, o assassinato do pai, o enfrentamento de 

uma demanda fálica e o encontro com o sexo oposto (JOVER; NUNES, 2005). 

Ao discordar das teses de Ariès (1981), Frota (2007) afirma que a possibilidade de 

dispensar a ajuda financeira dos jovens, que deveriam dedicar mais tempo à formação 

profissional, foi a condição básica que favoreceu a “inauguração” da adolescência ocidental 

do século XX. Ao mesmo tempo que se exige aperfeiçoamento profissional dos mais jovens, 

as crianças ficam mais tempo sob a tutela dos pais, pois permanecem mais tempo na escola. 

Sobre essas afirmativas da articulista, cabe também o questionamento de Calligaris: “agora 

podemos perguntar se a adolescência não surgiu justamente porque os adultos modernos 

precisaram dela como ideal” (CALLIGARIS, 2009, p. 59). 

O marco histórico enunciado por Ariès (1981) nos ajuda a perceber o quanto a 

temática da adolescência é recente, apesar de todas as mudanças pelas quais o mundo passou 

até os nossos dias – ciência, educação, tecnologia, economia, organização social, entre outros, 

o que certamente influiu na concepção que se tem hoje de adolescência. É importante destacar 

as percepções de Jover e Nunes (2005) quanto às crises vividas por Siegfried como elementos 

característicos da adolescência, segundo a psicanálise. Por outro lado, as contestações 

levantadas por Frota (2007) e o questionamento de Calligaris (2009) evidenciam controvérsias 

referentes ao assunto. Esses fatores nos levam a questionar se apenas procurar compreender a 

adolescência sob uma perspectiva histórica dará conta do entendimento necessário sobre a 

adolescência para fins desta pesquisa. 

Nesse sentido, encontramos em Aberastury e Knobel a seguinte afirmativa: 

Não há dúvidas de que o elemento sociocultural influi com um determinismo 

específico nas manifestações da adolescência, mas também temos que considerar 
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que atrás dessa expressão sociocultural existe um embasamento psicobiológico que 

lhe dá características universais [...] (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 25). 

Portanto, no âmbito de uma pesquisa que se propõe a compreender como uma 

professora de música constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes 

na educação básica, é necessário identificar, além das implicações socioculturais, as principais 

mudanças físicas e psicossociais que afetam o indivíduo no período da puberdade, porquanto 

estas poderão ter influência na atuação de professores de música da educação básica com essa 

faixa etária. Recorremos a autores da área de psicologia do desenvolvimento e de psicologia 

da adolescência para compreender as mudanças físicas e psicossociais que afetam o 

adolescente. 

Segundo Papalia, Olds e Feldman (2006, p. 443), existem mudanças fisiológicas que 

afetam o ser humano durante a adolescência, tais como: crescimento dos seios e menarca nas 

meninas, bem como alteração de voz e pelos faciais e axilares nos meninos. Essas mudanças 

físicas ocorridas na puberdade são desencadeadas pela ação dos hormônios sexuais e 

evidenciam as transformações do corpo de criança em um corpo de adulto. 

Dentre essas transformações, a que mais nos chama a atenção para esta pesquisa é a 

alteração na voz ou muda vocal. Os autores a identificam apenas como sendo característica 

dos homens. Entretanto, a experiência no trabalho coral com essa faixa etária nos mostra que 

as meninas também sofrem alteração vocal, ainda que pouca. 

Corroborando o que temos percebido em nossa prática, autores da área de 

fonoaudiologia afirmam que o resultado da muda vocal provoca modificações diferentes em 

cada sexo, ainda que a mudança na voz feminina seja pequena (COSTA; SILVA, 1998, p. 

113). 

Acerca das mudanças psicossociais ocorridas na adolescência, Aberastury e Knobel 

(1981, p. 29) nos falam da síndrome normal da adolescência para a qual relacionam dez 

características: busca de si mesmo e de identidade; tendência grupal; necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; crises religiosas; deslocalização temporal; evolução sexual 

manifesta; atitude social reivindicatória; contradições sucessivas dominadas pela ação; uma 

separação progressiva dos pais; e constantes flutuações de humor e do estado de ânimo. 

Dentre as características apresentadas pelos autores citados no parágrafo anterior, 

destacamos como relevantes para o nosso objeto de pesquisa: busca de si mesmo e de 

identidade; tendência grupal; atitude social reivindicatória; contradições sucessivas 

dominadas pela ação; constantes flutuações de humor e do estado de ânimo. Em nossa 

percepção, a partir de nossa própria experiência profissional, essas características têm relação 
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com o trabalho de canto coral na escola ou mesmo em outro espaço de ensino musical. O 

canto coral é uma atividade realizada em grupo, e os adolescentes tendem a buscar também 

uma identidade grupal a fim de contribuir no processo de construção de sua própria 

identidade, ainda que isso necessariamente não seja algo consciente. Nessas relações 

construídas dentro do grupo coral se manifestam reivindicações, contradições e variações do 

estado de ânimo decorrentes de fatores diversos, quais sejam: escolha do repertório, escolha 

do horário de ensaio, escolha da roupa para as apresentações, “disputas” entre os naipes, que 

são mais evidentes nas questões de gênero (os meninos levam mais tempo para alcançar uma 

estabilidade vocal que as meninas), entre outros. 

Erikson (1987) também fala dessa busca de identidade característica da adolescência. 

Para esse autor, a identidade é concebida como um processo situado no âmago do indivíduo, 

mas também no centro de sua cultura coletiva, ou seja, a formação da identidade se utiliza de 

um processo simultâneo de reflexão e observação através do qual o indivíduo julga a si 

mesmo à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros o julgam. Esse processo de 

formação da identidade se inicia no primeiro encontro da mãe e do bebê como duas pessoas 

que podem se tocar e se reconhecer mutuamente e só acaba quando cessa o poder de 

afirmação mútua do ser humano. Sua crise normativa ocorre na adolescência, sendo parte de 

um saudável desenvolvimento humano. 

As considerações trazidas por Aberastury e Knobel (1981) e Erikson (1987) sobre 

mudanças psicossociais ocorridas na adolescência evidenciam que o docente que trabalha com 

adolescentes, inevitavelmente, lidará com essas questões próprias da idade – algo que traz em 

si certa complexidade em virtude de abranger aspectos individuais e socioculturais. Então, é 

relevante saber como esse professor lida com essas questões e quais estratégias ele utiliza para 

contribuir positivamente no processo de desenvolvimento dos seus alunos, uma vez que isso 

está diretamente relacionado aos saberes que os professores constroem na sua prática 

profissional. Nos achados desta pesquisa, pudemos verificar como a professora de música 

pesquisada se relaciona com seus alunos adolescentes na escola. 

 

2.1.2. Música na Escola 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394/1996, em seu 

Artigo 22, atesta que “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
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meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. A educação básica brasileira 

compõe-se das seguintes etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e deve ser oferecida em 

creches, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a 

seis anos de idade (Art. 29 e 30 da LDBEN 9.394/1996). O ensino fundamental tem duração 

de nove anos, é obrigatório e visa à formação básica do cidadão, conforme a Lei 11.274/2006. 

Os anos iniciais do ensino fundamental correspondem ao período do primeiro ao quinto ano e 

os anos finais, ao período do sexto ao nono ano. O ensino médio, por sua vez, constitui-se 

como a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos. 

Tendo em vista orientar o ensino na educação básica, o Ministério da Educação 

desenvolveu os seguintes documentos: Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – RCNEI; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (1º e 2º ciclos; 3º e 4º ciclos e 

Ensino Médio). Considerando as etapas de ensino oferecidas pela escola lócus de pesquisa e 

faixa etária dos alunos de que trata esta pesquisa, nos deteremos apenas nos documentos que 

tratam do ensino de Arte e abrangem a faixa etária da adolescência: PCN para o 3º e 4º ciclos. 

Acerca do ensino de arte, a LDBEN 9.394/1996 (Art. 26, alt. Lei 12.287/2010) 

estabelece que “o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. O disposto no artigo traz um avanço em 

termos da obrigatoriedade do ensino de arte, por vezes tido como um campo do conhecimento 

marginal dentro do currículo escolar, e enfatiza os aspectos regionais do ensino da arte, algo 

relevante para a formação musical, dada a riqueza cultural das diversas regiões do Brasil. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental trazem algumas 

especificações sobre o ensino de arte na escola. De acordo com o PCN para o 3º e 4º ciclos, o 

conjunto de conteúdos da área de arte “está articulado dentro do processo de ensino e 

aprendizagem e explicitado por intermédio de ações em três eixos norteadores: produzir, 

apreciar e contextualizar” (BRASIL, PCN/Arte, 1998, p. 49).  

Nas orientações trazidas pelos PCN’s sobre o ensino de arte na educação básica, 

percebemos que a tríade fazer, apreciar e contextualizar arte produz um ensino no qual o 

conhecimento artístico é construído de maneira ativa pelos estudantes, inserido nos diversos 

contextos de arte – seja no âmbito internacional, nacional, regional ou local. Isso é algo 

significativo, pois essa educação busca produzir, nos sujeitos, a criticidade, a capacidade de 

gerar conhecimentos, mas também busca que esses mesmos sujeitos saibam considerar e 
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avaliar o conhecimento existente no mundo. O conhecimento artístico não é isolado, pois está 

integrado à história da humanidade desde os períodos mais remotos. 

No campo da linguagem musical, os parâmetros curriculares orientam que o 

adolescente/jovem do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental pode aprender a explorar 

diferentes estruturas sonoras, contrastando e modificando ideias musicais. O aluno poderá 

compor, improvisar, interpretar, se comunicando e se expressando musicalmente. 

Conhecendo e apreciando música de seu meio sociocultural e do conhecimento 

musical construído pela humanidade em diferentes períodos históricos e espaços 

geográficos, o aluno pode aprender a valorizar essa diversidade sem preconceitos 

estéticos, étnicos, culturais e de gênero (BRASIL, PCN/Arte, 1998, p. 79). 

As recomendações dos parâmetros do 3º e 4º ciclos do ensino fundamental sobre o 

ensino de música apontam para a necessidade de considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, a bagagem musical que o aluno traz para a sala de aula. Entretanto, o ensino não 

deve se limitar somente à realidade do aluno, mas deve possibilitar o acesso ao 

“conhecimento musical construído pela humanidade”, como já vimos. 

Nesse sentido, Penna (2001, p. 116-117) afirma que o direcionamento dado à proposta 

de música dos PCN’s para o ensino fundamental traz o desafio de superar a histórica 

dicotomia entre música popular e música erudita. Para a autora, o documento do terceiro e 

quarto ciclos deixa evidente essa necessidade de superação: “esta meta é incompatível com 

uma concepção de música que trate as produções populares e eruditas como situadas em polos 

estanques e opostos”. 

Ao refletir sobre as orientações para o ensino de arte na escola, explicitadas nos 

PCN’s, e articulando-as com a proposição de Penna (2001), questionamo-nos acerca de como 

a escola deverá abordar cada uma das linguagens artísticas em sua prática pedagógica. Os 

próprios documentos legais não são claros quanto a isso. Vejamos: 

A escola não dará conta de ensinar todos os conteúdos da arte, mas precisa garantir 

um determinado conjunto que possibilite ao aluno ter base suficiente para seguir 

conhecendo. [...] 

É importante que o aluno, ao longo da escolaridade, possa se desenvolver e 

aprofundar conhecimento em cada modalidade artística (BRASIL, PCN/Arte, 1998, 

p. 46-47). 

Pondera-se que os PCN’s não têm um caráter obrigatório, mas se configuram como 

uma orientação oficial para a ação pedagógica; sendo assim, todas as linguagens artísticas do 

componente curricular Arte não têm sua presença garantida na formação do aluno da 

educação básica. Sabemos que o campo do conhecimento artístico ainda é considerado como 

marginal em relação às outras áreas do conhecimento, mas essa situação vem mudando nos 
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últimos anos. Garantir que todos os alunos tenham acesso às diversas linguagens artísticas 

previstas nos PCN’s poderia contribuir para que essa visão se modificasse em longo prazo. 

No caso do ensino de música, essa situação se alterou a partir da publicação da Lei n.º 

11.769/2008. Os sistemas de ensino tiveram prazo de três anos letivos para se adequar às 

novas exigências legais. De acordo com Penna (2010, p. 141), a publicação dessa lei abre 

diversas possibilidades para a educação musical, mas é importante salientar que ela não gerará 

mudanças automáticas na prática cotidiana: “a realização efetiva das possibilidades que se 

abrem para a música na escola depende de inúmeros fatores, inclusive do modo como 

atuamos concretamente nos espaços possíveis”. 

Na citação anterior, Penna (2010) chama a nossa atenção para um fator primordial que 

influenciará na plena vigência da determinação legal da obrigatoriedade do ensino de música 

na educação básica: a forma como os professores de música atuam na escola. Entendemos que 

ensinar música requer clareza do que seja música, do seu significado e dos elementos que a 

constituem, bem como requer a reflexão crítica sobre as formas de vivenciá-la e a maneira 

como ela é aprendida. Além disso, ensinar música demanda considerar os saberes musicais 

dos alunos e o contexto social e cultural em que vivem, bem como proporcionar a eles a 

vivência com manifestações musicais de grupos sociais diferentes dos seus. É salutar ao 

professor de música refletir criticamente sobre os objetivos do ensino de música no espaço 

pedagógico da educação básica. Toda essa reflexão crítica, fundamentada em referenciais 

teóricos relevantes para a prática docente geral e específica de música, poderá contribuir para 

que o professor exerça seu trabalho de maneira coerente, fazendo uso dos recursos disponíveis 

para a sua prática profissional, permitindo a expansão do universo musical dos alunos, 

contribuindo para a consolidação da educação musical nas escolas básicas. 

Nessa direção, Queiroz e Marinho (2009) afirmam que atuar na educação básica é um 

desafio para os professores porque existem inúmeras barreiras e limites decorrentes da 

conjuntura político-social-cultural que permeia as escolas. A despeito disso, os autores 

estimulam a superar obstáculos a fim de que as escolas cumpram o seu compromisso e o seu 

papel social, que é oferecer uma formação ampla e plena aos estudantes, em consonância com 

as características, as necessidades e os valores do mundo contemporâneo. 

A prática profissional de professores de música na educação básica não precisa se 

restringir ao ensino dos elementos musicais propriamente ditos (timbre, altura, intensidade, 

forma, etc.), o que parece ser sinônimo de ensino de música no senso comum. Além dos 

conteúdos musicais específicos, é interessante, também, mostrar ao aluno a importância social 

da música e que ela, ademais, como linguagem, expressa e revela as impressões, os 
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pensamentos e as ideologias de uma época ou de um determinado momento histórico. Por sua 

relevância para a formação humana, entendemos que a música faz parte da formação de todo 

cidadão, indistintamente. A escola básica é, por conseguinte, o espaço democrático no qual 

todos podem ter acesso à educação musical. 

Além disso, as colocações de Queiroz e Marinho (2009) também suscitaram a nossa 

curiosidade para identificar quais novos desafios os professores de música enfrentarão no 

ensino de música na educação básica. Nesse sentido, Fucci-Amato (2012) apresenta o que ela 

chamou de dez desafios da educação musical na escola brasileira diante do novo contexto da 

música na educação básica em virtude da Lei n.º 11.769/2008: 1º) preparar o educador; 

2º)valorizar a matéria; 3º)propiciar o acesso à(s) cultura(s); 4º)lidar com as mudanças 

culturais; 5º)desenvolver saberes, habilidades e competências; 6º)integrar teoria e prática; 

7º)trabalhar interdisciplinaridade; 8º)praticar multiculturalidade; 9º)integrar a tecnologia; 

10º)expandir-se para além da escola. 

Da lista anterior, chamaram-nos a atenção os itens: preparo do educador, integrar 

teoria e prática, bem como desenvolvimento de saberes, habilidades e competências, pois 

remetem à nossa pergunta de pesquisa: como professores de música constroem saberes 

relacionados à prática de canto coral para adolescentes na educação básica? 

Acerca disso, Del Ben e Hentschke (2002) afirmam que ainda são poucos os dados 

sistematizados sobre as práticas de professores de música em escolas de ensino fundamental. 

Tais constatações evidenciam a relevância da presente pesquisa no sentido de colaborar para 

as discussões sobre formação de professores de música, bem como de subsidiar os debates 

acerca da implantação do ensino de música na educação básica, contribuindo para o processo 

de implantação e consolidação da prática musical nas escolas regulares. 

 

2.1.3. O Professor de Música e a sua Prática Educativa 

 

A música tem espaço na vida cotidiana das pessoas, de forma direta ou indireta, 

principalmente em virtude dos diversos recursos tecnológicos de que dispomos hoje. Ouvimos 

música pelo rádio, pelo celular, pela internet, em supermercados, em grandes centros 

comerciais, enfim, mesmo que não queiramos, a música nos atinge de alguma forma, 

mexendo com o nosso corpo e a nossa mente, contribuindo para a construção das nossas 

subjetividades. 

Constatamos que, na educação básica, o ensino de música tornou-se novamente um 

conteúdo obrigatório a partir da publicação da Lei n.º 11.769/2008. Entendemos, portanto, ser 
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necessária aos professores de música a compreensão da importância do seu papel na formação 

musical do aluno, considerando o seu contexto escolar, uma vez que a música na escola 

regular não visa à formação do músico profissional – especialidade das escolas técnicas de 

música –, mas sim à formação integral do cidadão, que tem na música uma forma de 

expressão e linguagem. Daí, Penna (1990, p. 32) afirmar que é necessário repensar de forma 

profunda a prática e seus pressupostos, articulando esforços no plano da ação e da reflexão 

por meio da análise de um ensino de música que não aconteça no vazio, mas no contexto da 

educação brasileira. 

Reconsiderar a prática do professor, pensando nos alicerces que a fundamentam e 

refletindo sobre seus propósitos, parece ser um exercício salutar para os professores de 

qualquer área do conhecimento. Para os professores de música, em especial, esse é um 

momento ímpar, pois a dimensão que a educação musical vai atingir em todo o país requer 

uma prática profissional que torne a música acessível a todos. Repensar a prática, portanto, é 

uma necessidade para os docentes de música da educação básica e para as instituições 

formadoras de professores no Brasil. 

Na concepção de Zabala (1998), a prática é algo fluido e ao mesmo tempo complexo 

porque nela se expressam diversos fatores, valores, ideias e hábitos pedagógicos, entre outros. 

Para o autor, a prática é estruturada a partir de vários determinantes, justificada em 

parâmetros institucionais, organizativos, nas tradições metodológicas, nas possibilidades reais 

dos professores, dos meios e das condições físicas existentes, além de outros fatores. 

O conhecimento e a experiência com seu trabalho propiciam a qualquer profissional a 

aquisição da competência na profissão. No caso do professor, diversas variáveis atuam em sua 

prática, tornando-a complexa, algo que demanda do docente conhecimento e controle dessas 

variáveis (ideias, valores, hábitos pedagógicos, etc). Ele planeja o processo educativo e avalia 

o que ocorreu, o que se constitui uma parte inseparável de sua atuação profissional. A prática, 

então, está ligada ao planejamento, à aplicação e à avaliação. 

Ao buscar analisar a prática educativa, Zabala (1998) escolhe como unidades básicas 

de análise a atividade ou tarefa, unidade básica do processo de ensino aprendizagem, e as 

sequências de atividades ou sequências didáticas – que permitem o estudo e a avaliação em 

uma perspectiva processual, incluindo as etapas de planejamento, aplicação e avaliação. O 

autor também delimita as variáveis que serão usadas na análise da prática educativa: as 

sequências de atividades de ensino aprendizagem ou sequências didáticas; o papel do 

professor e dos alunos; a organização social da aula; a utilização dos espaços e do tempo; a 

maneira de organizar os conteúdos; os materiais curriculares; o sentido e o papel da 
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avaliação. Ele utiliza dois referenciais na análise da prática. O primeiro referencial está ligado 

ao sentido e ao papel da educação: para que educar? para que ensinar? – perguntas 

consideradas fundamentais porque sem elas nenhuma prática educativa se justifica. O outro 

referencial abrange as fontes psicológica e didática porque dificilmente se pode responder à 

pergunta como ensinar, um objeto da didática, se não há conhecimento dos níveis de 

desenvolvimento, dos estilos cognitivos, dos ritmos e das estratégias de aprendizagem. A 

função social do ensino e o conhecimento do como se aprende se constituem como 

instrumentos teóricos que fazem com que a análise da prática seja realmente reflexiva. Nos 

parágrafos subsequentes, discutiremos o papel da educação e as fontes psicológica e didática, 

referenciais de análise da prática, bem como as variáveis que compõem a análise da prática 

educativa, articulando-os com autores da área de música, sempre que possível. 

Na visão geral da proposta de Zabala (1998) descrita no parágrafo anterior, 

percebemos que suas ideias se harmonizam com as discussões sobre os saberes docentes e a 

formação de professores, uma vez que o autor propõe uma análise da prática de maneira 

reflexiva, mas fundamentada na função social do ensino e no conhecimento da maneira como 

se aprende. Sob o ponto de vista desse autor, a escola tem por finalidade promover a formação 

integral dos meninos e das meninas através das relações construídas em meio às experiências 

vivenciadas. Nessas relações se estabelecem vínculos e condições que delimitam as 

concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os outros – “é preciso insistir que tudo quanto 

fazemos em aula, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação de nossos 

alunos” (ZABALA, 1998, p.29). 

Na concepção do papel da educação, sob a ótica de Zabala, a aprendizagem é vista na 

perspectiva construtivista, que é tida como aquela que ajuda a compreender a complexidade 

dos processos de ensino aprendizagem. Nessa perspectiva, os conteúdos são apresentados sob 

as seguintes características tipológicas: conteúdos factuais – abrangem o conhecimento de 

fatos, situações, dados, fenômenos concretos e singulares indispensáveis para compreender 

situações e problemas; conteúdos conceituais – englobam a aprendizagem dos conceitos e 

princípios – termos abstratos que requerem um processo de elaboração pessoal para a 

compreensão do significado; conteúdos procedimentais – um conjunto de ações coordenadas 

dirigidas para a realização de um objetivo, relacionadas com destreza e habilidade: ler, 

desenhar, observar, calcular, traduzir, recortar, saltar, etc.; conteúdos atitudinais – abrangem 

valores, atitudes e normas – implicam também a necessidade de estabelecer relações afetivas 

e uma revisão e avaliação da própria atuação. 
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Na perspectiva de ensino proposta por Zabala, o critério para estabelecer o nível de 

aprendizagem serão os conhecimentos prévios e as capacidades de cada estudante, algo que 

marcará também a forma de o professor ensinar. As concepções da função social do ensino e 

do conhecimento de como se aprende, bem como as características tipológicas dos conteúdos, 

se diferenciam do ensino tradicional, voltado para a função propedêutica que prioriza os 

conteúdos conceituais em detrimento dos demais conteúdos. Entendemos que o ensino de 

canto coral lida primeiramente com conteúdos procedimentais, depois com conteúdos 

atitudinais, seguidos dos conteúdos conceituais e factuais. No modelo de Swanwick (2003b), 

o ensino de música acontece através de atividades que possibilitem o contato direto com a 

música; dessa forma, o conhecimento musical não se torna algo periférico, um conhecimento 

sobre música. Tal proposição desse educador musical é pertinente ao momento que vivemos 

de implantação da música como conteúdo obrigatório nas escolas básicas, já que o professor 

que atua nos anos finais do ensino fundamental é o professor especialista, conforme a LDBEN 

9394/96. Por isso, o conteúdo de música deve ser ministrado por professores licenciados em 

música nas escolas – esse é o profissional capacitado para proporcionar ao aluno o contato 

direto com a música. No entanto, o que temos visto, desde o ano de 2012, em nosso Estado 

são iniciativas equivocadas por parte do governo estadual e de prefeituras de cidades do 

interior quando oferecem formações aligeiradas a fim de que professores de outras 

especialidades que atuam nas escolas se submetam a cursos de curta duração para ministrar 

aulas de música. Iniciativas como essas comprometem a formação do estudante, cerceando o 

seu direito de acesso ao conhecimento através de um profissional especialista, e fragilizam o 

processo de construção da profissionalidade docente em música nas escolas básicas. 

As sequências didáticas e as sequências de conteúdo são explicitadas por Zabala 

como a ordenação articulada das atividades, sendo essa ordenação o fator diferenciador das 

metodologias – o primeiro elemento característico de um método seria o tipo de sequência na 

qual se propõe a atividade. Essa ordem considera a relevância das intenções educacionais para 

a definição dos conteúdos a serem abordados, bem como o papel das atividades propostas aos 

alunos. De acordo com Zabala (1998, p.86), “nem tudo se aprende do mesmo modo, no 

mesmo tempo nem com o mesmo trabalho”. 

A afirmativa de Zabala sobre as sequências de conteúdo é significativa para o ensino 

de música, pois a aprendizagem musical requer estratégias diversificadas para o ensino dos 

mais variados conteúdos: prática vocal e instrumental, teoria musical, história da música, 

musicalização, composição, entre outros. O professor de música lida frequentemente com os 

conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais em sua prática a fim de 
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contribuir para a construção do conhecimento musical dos alunos por meio da leitura, da 

execução, da criação e da apreciação musicais. 

As relações interativas em sala de aula, propostas por Zabala (1998), ocorrem entre 

professor, aluno e conteúdo, se constituem a chave de todo o ensino e definem os diferentes 

papéis de professores e alunos. As relações necessárias à facilitação do processo de 

aprendizagem caracterizam-se pelo(a): planejamento flexível da atuação docente; 

consideração das contribuições dos alunos no início e no transcorrer das atividades; 

oferecimento de ajuda para que os alunos encontrem sentido no que estão fazendo, 

compreendendo o processo e o que se espera dele; estabelecimento de metas alcançáveis; 

oferecimento de ajudas adequadas ao processo de construção do conhecimento; promoção de 

atividade mental autoestruturante, estabelecendo o máximo de relações com o novo conteúdo; 

promoção da autoestima e do autoconceito; criação de canais de comunicação; 

potencialização progressiva da autonomia dos alunos; avaliação dos alunos de acordo com a 

sua capacidade e os seus esforços. 

Assim, Swanwick (2003a) propõe três princípios de ação que podem informar o 

ensino de música: considerar a música como discurso – o professor deve se preocupar com a 

capacidade de o aluno entender o que lhe é proposto; considerar o discurso musical dos 

alunos – olhar com atenção para o que o aluno traz de sua realidade como algo que também 

pode contribuir na construção do conhecimento musical; e fluência no início e no final – 

tornar o ensino fluente, como se fosse um diálogo entre estudantes e professor, pois, se a 

música é uma forma de discurso análoga à linguagem, ela deve ser experimentada na prática, 

utilizando os sons. Tal concepção do autor é baseada na compreensão de que a música é uma 

forma simbólica e rica em potencial metafórico, constituindo-se em princípios para a 

educação musical. 

As concepções sobre ensino de música de Swanwick têm base no construtivismo, 

assim como as concepções de Zabala sobre a prática educativa. Os dois autores, portanto, 

sobrepujam a concepção tradicional do ensino na qual o professor é o detentor do saber e o 

aluno, apenas um depositário desse conhecimento – professor, aluno e conteúdo interagem na 

construção do conhecimento. No âmbito da educação, essa é uma concepção que já vem 

sendo combatida há décadas. Por sua vez, no campo da educação musical ainda é comum nos 

depararmos com práticas que remetem à perspectiva pedagógica tradicional, apesar de essa 

situação já ter começado a mudar em nosso país. 

Acerca da organização social dos alunos vivenciada na escola, Zabala (1998) 

apresenta diferentes formas de configuração, considerando os objetivos de aprendizagem e a 
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natureza dos conteúdos. A primeira configuração é o grupo/escola, cujas características são 

determinadas pelas atividades gerais da instituição, pelo tipo de gestão da escola, bem como 

pelo grau de participação na gestão. Os grupos/classes fixos se constituem na maneira 

convencional de organizar os grupos de alunos nas escolas. A terceira configuração são os 

grupos/classes móveis ou flexíveis – agrupamentos nos quais os componentes do grupo/classe 

são diferentes conforme as atividades, áreas ou matérias. A quarta configuração é a 

organização da classe em um grande grupo, com equipes fixas ou móveis, e, por fim, o 

trabalho individual. Quanto à distribuição do tempo e do espaço, o planejamento é necessário 

a fim de organizar da melhor maneira as atividades escolares, uma vez que tem influência 

crucial na definição de diferentes formas de intervenção pedagógica. Para o autor, os 

conteúdos procedimentais, como o canto coral, por exemplo, requerem a revisão do 

tratamento do espaço devido à realização de diferentes atividades. O tempo deve ser utilizado 

conforme as necessidades educacionais. 

O professor de música, em sua prática educativa na escola básica, pode dispor desses 

modelos de organização, atentando para o tipo de trabalho que vai realizar com os alunos. No 

caso da escola pesquisada, as aulas de música eram ministradas por meio de oficinas de canto 

coral e de instrumento, que deram origem aos coros infantil e de adolescentes da escola, bem 

como ao grupo de flautas. A idade e o gênero de cada estudante que compunham cada um dos 

grupos eram variáveis, mas as diferenças de idade não são discrepantes, mantendo-se certa 

homogeneidade nas faixas etárias. As aulas das turmas constituídas por adolescentes eram 

ministradas em turno diferenciado, enquanto as aulas das crianças, por sua vez, eram 

ministradas no turno regular. 

A organização dos conteúdos diz respeito às relações e à forma de vincular os 

distintos conteúdos de aprendizagem que formam as unidades didáticas. Essa organização 

pode ser feita de duas formas – uma baseada nas disciplinas ou matérias e a outra, oferecida 

pelos métodos globalizados, que são organizados a partir da perspectiva de como os alunos 

aprendem. Tendo as disciplinas como organizadoras dos conteúdos, o mais comum nas 

escolas brasileiras, é possível estabelecer três graus de relações disciplinares: 

multidisciplinaridade – os conteúdos escolares são apresentados por matérias independentes 

umas das outras; interdisciplinaridade – interação entre duas ou mais disciplinas; 

transdisciplinaridade – pressupõe uma integração global dentro de um sistema totalizador 

(ZABALA, 1998). 

No ensino de música na escola básica, a interdisciplinaridade é uma relação disciplinar 

pertinente – os próprios PCN’s recomendam a sua prática – e viável, pois a música dialoga 
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com diversos campos do conhecimento vivenciados nas escolas, como, por exemplo: 

literatura, línguas, matemática, biologia, física, história e as outras linguagens artísticas – artes 

cênicas, artes visuais e dança. Além disso, existe outra relação disciplinar que deve estar 

presente nas escolas brasileiras, sendo, inclusive, prevista em documento específico do 

Ministério da Educação – a transversalidade. De acordo com o PCN/apresentação dos temas 

transversais (1998), a transversalidade é o estudo de temáticas que têm natureza diferente das 

áreas convencionais e atravessam todas as disciplinas, tratando de processos que estão sendo 

vividos de maneira intensa pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e 

pelos professores em sua vida cotidiana e que são debatidos em variados espaços sociais na 

busca de soluções e de alternativas, tanto em relação à intervenção no âmbito social mais 

abrangente quanto à atuação pessoal. Dessa forma, entendemos que os temas transversais se 

constituem em um conhecimento que perpassa os diferentes campos do saber disciplinar, 

sendo voltado para a educação e para valores em busca de dar respostas a problemas que a 

sociedade considera prioritários e preocupantes. 

Os materiais curriculares e os recursos didáticos são instrumentos que propiciam 

referências e critérios para tomada de decisões no planejamento, na intervenção direta no 

processo de ensino aprendizagem e na avaliação. As referências para a análise e seleção de 

materiais curriculares se constituem nos seguintes passos: detectar os objetivos educativos 

subjacentes a um determinado material; verificar que conteúdos são trabalhados e sua 

correspondência com os objetivos; verificar as sequências de atividades propostas para cada 

um dos conteúdos; analisar cada uma das sequências de atividades propostas para verificar se 

atendem aos requisitos da aprendizagem significativa relacionados aos conteúdos; e 

estabelecer o grau de adaptação ao contexto em que serão utilizados. O autor enfatiza que 

nenhum dos materiais curriculares pode substituir a atividade construtiva do professor e dos 

estudantes na aquisição das aprendizagens (ZABALA, 1998). 

O professor de música dispõe de diversos materiais curriculares (PCN’s, orientações 

das redes de ensino) e recursos didáticos (partituras, instrumentos musicais, livros didáticos, 

etc.) para a sua prática profissional nas escolas básicas. Cabe-lhe, então, selecionar os que 

melhor se adaptam à sua realidade, sem desconsiderar o processo de construção do 

conhecimento, que é inerente ao ensino. 

Zabala (1998) afirma ser conveniente não perder de vista que a avaliação é o 

elemento-chave de todo o processo de ensino aprendizagem e que suas possibilidades e 

potencialidades se relacionam à maneira como as próprias situações didáticas se configuram. 

O professor não pode estar limitado somente à avaliação do aluno, deve também considerar a 
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avaliação do grupo/classe, incluindo ele mesmo, do processo de ensino e da própria forma de 

avaliação. O autor propõe uma avaliação inicial de caráter diagnóstico e que subsidia o 

planejamento, seguida de uma avaliação reguladora, que verifica como cada aluno aprende 

fazendo os devidos ajustes, uma avaliação final, que se refere aos resultados obtidos e aos 

conhecimentos adquiridos, e, finalmente, uma avaliação integradora, que traz um informe 

global do processo, tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento da prática educativa, 

compartilhando objetivos e informando os resultados de aprendizagem. Sugere também uma 

autoavaliação, por parte dos alunos, de seu processo de aprendizagem, uma avaliação do 

próprio esforço do estudante que deve ser planejado e levado a sério. Por fim, Zabala (1998, 

p. 220-221) afirma que: 

[...] Um olhar, um gesto, uma expressão de alento ou de confiança, uma recusa, um 

não levar em conta o que se fez, uma manifestação de afeto... tudo isto também 

funciona, pra um menino ou uma menina, como um indicador de avaliação. É 

impossível que estes detalhes nos escapem, mas devemos tentar ser discretos e 

ponderados em nossos julgamentos [..]. 

No campo da educação musical, a avaliação da aprendizagem é tida como algo muito 

subjetivo para alguns professores de música. Swanwick e Tillman (1986) propõem a Teoria 

Espiral de Desenvolvimento Musical, que diz respeito ao desenvolvimento da compreensão 

musical por meio do domínio cumulativo dos elementos do discurso musical que, por sua vez, 

correspondem aos estágios de desenvolvimento musical: materiais sonoros, caráter 

expressivo, forma e valor. Esses estágios são caracterizados por duas mudanças qualitativas 

de comportamento musical em seu interior: sensorial e manipulativo no estágio de materiais 

sonoros; pessoal e vernacular no estágio de caráter expressivo; especulativo e idiomático no 

estágio de forma; simbólico e sistemático no estágio de valor. A partir dos oito níveis ou fases 

que se desdobram nos quatro estágios de desenvolvimento musical da teoria, Swanwick (apud 

França, 2004) constrói critérios de avaliação da composição e da performance musical que 

descrevem de forma qualitativa o desenvolvimento da compreensão dos elementos do 

discurso musical. Esse desenvolvimento deve ser buscado do nível tecnicamente mais 

elementar do repertório ao tecnicamente mais complexo. Para esse autor o desenvolvimento 

musical se dá através das três atividades: composição, apreciação e execução musical. Ele 

considera essas atividades como aquelas através das quais a pessoa se envolve diretamente 

com a música. A Teoria Espiral oferece subsídios para que os professores possam avaliar em 

que fase de desenvolvimento musical se encontra seus alunos, proporcionando suporte para o 

planejamento do ensino e a avaliação das aprendizagens – ordenação dos conteúdos e a 

dimensão segundo as quais esses conteúdos serão trabalhados. 
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Sob o ponto de vista de Hentschke e Del Ben (2003), a melhor maneira de avaliar a 

aprendizagem musical dos alunos é investigar e analisar suas práticas musicais, pois, para 

aprender música, é preciso fazer música. As autoras afirmam que o professor precisa 

desenvolver critérios de avaliação que lhe possibilitem estabelecer parâmetros para se 

comunicar com os alunos, informando-os sobre o que foi aprendido, o que precisa ser 

melhorado e o que ainda precisa ser construído – os processos de planejamento e avaliação se 

retroalimentam na prática educativa. 

Na perspectiva da avaliação do canto coral, Andrade (2003) entende que os testes 

seletivos estão relacionados à avaliação diagnóstica, o ensaio possui uma dimensão de 

avaliação formativa e a apresentação do coro se constitui como instrumento de avaliação 

somativa. A autora afirma ainda que o canto coral é uma experiência significativa na escola, 

contribuindo para o desenvolvimento do estudante e o enriquecimento de sua vida adulta. 

Concordamos com as proposições dos quatro autores da área de música e constatamos 

que elas se coadunam com as ideias de Zabala (1998) acerca da avaliação. Entretanto, 

partindo da compreensão do ensino como formação humana, discordamos de Andrade (2003) 

quando ela afirma que o canto coral contribui para o enriquecimento da vida adulta dos 

estudantes. Entendemos que a autora, provavelmente sem intenção, levando em conta o que 

lemos em seu texto, desconsiderou o enriquecimento que o canto coral traz à pessoa de 

qualquer idade, não somente adultos, pelos seus aspectos musicais, sociais, culturais, afetivos, 

psicológicos, entre outros. 

As proposições de Zabala (1998), articuladas com as contribuições de outros autores 

das áreas de Educação e de Música, foram lentes que também utilizamos na análise de saberes 

mobilizados pela professora de música que foi investigada neste estudo de caso. Nossa 

fundamentação teórica principal para esta dissertação foi Tardif (2010), como discutiremos na 

seção que trata de saberes. A escolha por Zabala para dar conta dos aspectos relacionados à 

prática educativa se deu pelo fato de ele oferecer instrumentos que nos ajudam a interpretar o 

que acontece na aula e por seu trabalho estar relacionado à atuação profissional baseada no 

pensamento prático, mas com capacidade reflexiva – uma abordagem indireta das pesquisas 

sobre saberes docentes. 

 

2.1.4. Possibilidades para a Educação Musical Escolar: o Canto Coral para 

Adolescentes 
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O canto coral é uma prática de música muito antiga. Segundo Loureiro (2003), os 

antigos gregos aprendiam o canto desde a infância como algo capaz de educar e civilizar. Na 

concepção deles, a educação musical consistia em estudar profundamente Artes Liberais 

(Gramática, Lógica, Retórica, Aritmética, Geometria, Música e Astronomia), saber cantar 

num coro e tocar perfeitamente, pelo menos, um instrumento. 

Essas constatações revelam a importância do canto coral para a formação educacional, 

uma vez que, na Grécia Antiga, tida como berço do mundo ocidental, a atividade coral era 

componente obrigatório da formação de todo cidadão grego, denotando o valor que era dado à 

educação musical na formação humana. 

Durante toda a Idade Média e o Renascimento, o canto coral continuou fazendo parte 

da formação daqueles que tinham acesso à educação formal, todavia, seu caráter estava ligado 

diretamente aos preceitos religiosos. No contexto medieval, à perspectiva do canto cristão 

católico. No âmbito da Reforma Protestante, deflagrada em 1517, foi acrescida a perspectiva 

do canto cristão protestante (PEREIRA, 2009). 

Como vimos na introdução desta dissertação, com a chegada dos jesuítas ao Brasil – 

da ordem religiosa católica ligada ao movimento de Contrarreforma –, no século XVI, são 

abertas as primeiras escolas e a música é utilizada como um dos principais recursos no 

processo de escolarização. A ordem jesuítica aqui permanece durante dois séculos e se torna 

responsável pelo sistema educacional do Brasil Colônia e, consequentemente, pelo início da 

educação musical em nosso país, pois o canto era um dos componentes da educação jesuítica. 

Desde então, o canto coletivo se configurou como uma prática de ensino de música na 

educação regular durante séculos, exceto nos períodos de vigência da LDBEN 4.024/1961, da 

Lei de n.º 5.692/1971 e da LDBEN 9.394/1996. Com a obrigatoriedade do ensino de música 

nas escolas de educação básica, em virtude da Lei n.º 11.769/2008, o canto coral se apresenta 

como uma das possibilidades de prática musical para crianças e adolescentes. 

No canto coral infantil, percebe-se que meninos e meninas bem orientados 

musicalmente têm o mesmo alcance vocal, não havendo diferença entre voz masculina e 

feminina até chegarmos à adolescência. Já o canto coral na fase adolescente, faixa etária dos 

alunos que compunham o coro dirigido pela professora pesquisada neste estudo de caso, 

apresenta algumas diferenças. Oliveira (2003) afirma que no meio coral é comum a ideia de 

que o adolescente não deve fazer parte do coro por causa dos processos fisiológicos e 

psicológicos que o afetam nessa idade, sendo o mais controverso a mudança vocal, ainda que 

ele mesmo não concorde com esse pensamento. Em consonância com Oliveira (2003), Ream 
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(1973, p. 42) afirma que: “se dizem que o canto faz mal durante esses anos, então segue-se 

que o falar e o gritar fazem muito mais! Porém, isto ainda não é a solução do problema”. 

Será que a atitude de afastar o adolescente do canto por causa da mudança ou muda 

vocal é realmente necessária, mesmo sendo essa uma ideia recorrente no meio coral? Acerca 

disso, Correia (1989, p. 22) acredita não ser necessário afastar o adolescente do coro, pois o 

fato de estar entre seus colegas o pode ajudar a ter segurança nessa fase. A autora ainda 

afirma que: 

O educador capacitado e experiente saberá dosar e/ou suprimir os extremos graves e 

agudos pensando e repensando palavras, atitudes e direcionamento do trabalho 

vocal, tendo sempre em mente a individualidade de cada um dentro do todo. 

É um grato momento fazer o coro sentir a mudança vocal de seus coristas. Suas 

dificuldades e vitórias vão unir o grupo e fazer sentir esta fase como mais uma 

experiência natural do viver e não apenas um problema.  

Concordamos com o posicionamento adotado por Correia (1989), Oliveira (2003) e 

Ream (1973). Em nossa experiência como regente e professora de canto coral, temos 

percebido o quanto é gratificante produzir música coral com adolescentes, algo que 

acreditamos ser viável e produtivo no aspecto musical, mas que também pode contribuir para 

o desenvolvimento psicossocial desse adolescente em uma fase crucial da construção de sua 

identidade, conforme Erikson (1987) e Aberastury e Knobel (1981). Por outro lado, sabemos 

o quanto essa atividade requer preparo do professor, visto que durante a formação inicial de 

licenciado em música, não tivemos acesso ao conhecimento para trabalhar canto coral com 

adolescentes. O que aprendemos durante a trajetória docente veio através de cursos de 

aperfeiçoamento, pesquisa bibliográfica, conversas com colegas e prática docente de canto 

coral. 

Com o intuito de ajudar o regente de coro de adolescentes, Ream (1973) traz algumas 

orientações que poderão ajudar no desenvolvimento do trabalho com a voz masculina no 

período da mudança vocal. O primeiro sinal da muda será o escurecimento do timbre vocal. 

Depois, o adolescente começa a perder as notas agudas de sua extensão vocal. Na sequência, 

ele começa a cantar em uma extensão mais grave, que vai da nota sol 3 à nota sol 4 – é a 

segunda etapa da mudança vocal. Em uma etapa subsequente, a voz vai ficando ainda mais 

grave, e o rapaz canta confortavelmente entre as notas dó 3 e dó 4. A última etapa seria 

quando da divisão das vozes em baixos, vozes graves masculinas do coro, e tenores, vozes 

agudas masculinas do coro. O autor também destaca que essas etapas podem levar alguns 

meses, de acordo com as condições do adolescente, e perduram até que o adolescente vença 

todas as etapas e se estabilize em sua nova voz no grupo coral. Com relação às vozes 
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femininas, o autor afirma que em comparação com o processo de mudança dos meninos, 

pouco se nota. Entretanto, percebe-se que a voz dos futuros contraltos, vozes graves 

femininas, manifesta certo escurecimento no timbre e diminuição de facilidade nos agudos, 

devendo haver no canto coral uma divisão de sopranos e contraltos durante a adolescência. A 

tessitura para sopranos vai do si3 ao fá 5. 

Um dos objetivos do trabalho vocal é alcançar a tessitura
2
 ideal, cantando dentro da 

extensão adequada e tornando propício o desenvolvimento de uma voz sadia, com volume e 

técnica apropriados. É importante respeitar sempre a extensão vocal das idades, pois isso é 

fundamental para a saúde e para o desenvolvimento vocal, bem como para o aperfeiçoamento 

artístico do grupo coral e de cada corista. 

Corroborando as ideias de Correia (1989), Oliveira (2003) e Ream (1973), Costa 

(2007) afirma que a atividade coral é um grande benefício para o adolescente, contribuindo 

para a ampliação da sua visão de mundo, preparando-o para a atuação na sociedade com 

princípios de solidariedade, companheirismo, confiança e harmonia em grupo. Para essa 

autora, o canto coral oferece um veículo de expressão para as descobertas, os conflitos e os 

anseios dos adolescentes, além de ser um instrumento singular de musicalização. 

Um dos aspectos relevantes a ser considerado pelo professor de música no canto coral 

é a escolha do repertório para o grupo. Torres e colaboradores (2003, p.67) afirmam que “a 

construção do repertório é uma constante motivação e elemento vital no processo de ensino 

aprendizagem”. Outros aspectos considerados por essas autoras na escolha do repertório são: 

os aspectos estruturais do coro (objetivo, ensaio, duração, horário, localização, infraestrutura, 

obrigatoriedade); os participantes (idade, gênero, quantidade, experiências); os aspectos 

técnicos musicais (regente, expectativas, classificação vocal dos participantes, seleção); os 

aspectos contextuais do repertório (escolha, identificação com a música, motivação, 

temática); o texto musical (letra, articulação, dicção, prosódia, tradução, pronúncia, 

linguagem); a partitura (vozes, tonalidade, registro, melodia, andamento, composição, 

acompanhamento, estilo, dificuldade). 

Em nossa experiência docente de canto coral, percebemos que não existe uma 

diversidade grande de músicas escritas para adolescentes, o que pode dificultar o trabalho do 

professor. Concordamos com as colocações de Torres e colaboradores (2003) e acreditamos 

que, para a escolha do repertório, devem ser adotadas músicas que estejam com uma tessitura 

vocal adequada; que sejam tecnicamente acessíveis, porém desafiadoras; que tenham texto 

                                                 
2
 Tessitura vocal é a sequência de notas musicais que melhor convém a uma voz. É o conjunto de notas nas quais 

a emissão vocal é feita de maneira cômoda, sem esforço nem prejuízo à voz. 
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cujo conteúdo seja apropriado à idade do coro e que facilitem o desenvolvimento da 

musicalização do grupo. É salutar variar os estilos e gêneros das peças, a fim de que o corista 

vá enriquecendo sua experiência musical. 

O canto coral é o canto entoado por um grupo de pessoas cantando em uníssono ou em 

vozes. Os coros podem ser constituídos por crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ao 

considerar o aspecto democrático da voz como um instrumento musical acessível à maior 

parte da população escolar, além de ser de grande benefício para adolescentes, pelos motivos 

apresentados, o canto coral pode ser uma das alternativas viáveis para a prática de música nas 

escolas de educação básica brasileiras. Para Fucci-Amato (2012, p.111), a escola é um local 

privilegiado para conhecer novas formas de expressão individual e coletiva, como, por 

exemplo, o canto coral: “nesse caso, e em outros, a produção vocal é também um trabalho em 

equipe e pode estabelecer um compromisso de união do grupo com responsabilidade, respeito 

e dedicação, independentemente de dificuldades de aprendizado que possam surgir”. 

Conforme Aberastury e Knobel (1981), a tendência grupal é uma das características 

das mudanças psicossociais ocorridas na adolescência. No nosso entendimento, essa 

característica se constitui em mais uma das vantagens para a utilização do canto coral nas 

escolas de educação básica, uma vez que o coro é uma prática coletiva de música. Além disso, 

Costa (2009) argumenta sobre a possibilidade do canto coral nas escolas como veículo 

educador para os adolescentes. A importância da voz na educação musical é apresentada por 

Fucci-Amato (2012) a partir da seguinte figura: 

 

FIGURA 1 – A importância da voz na educação musical 

Fonte: FUCCI-AMATO, 2012. 
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Em nossa concepção, a figura anterior traz elementos importantes que podem ser 

aplicados na escola. Primeiramente, os elementos audição, execução e criação/improvisação 

se harmonizam com as orientações trazidas pelos PCN’s sobre o ensino de Arte na educação 

básica – a tríade fazer, apreciar e contextualizar arte, não necessariamente na mesma ordem, é 

verdade, mas é fato que os três elementos estão presentes. Vale salientar que essas diferenças 

são de ordem, provavelmente, porque os requisitos necessários para o canto, de acordo com 

Sobreira (2003), são percepção musical (ouvir), memória musical (memorizar) e produção 

vocal (cantar). Em segundo lugar, a própria Fucci-Amato (2012) atenta para a possibilidade 

de trabalho interdisciplinar no currículo escolar da área de saúde do elemento fundamentação 

fisiológica – saúde vocal. Em nossa própria experiência docente em espaços não formais de 

ensino de música, trabalhamos o canto coral também sob a perspectiva da saúde vocal. Um 

último aspecto a se avaliar diz respeito à construção sonora própria, algo que está relacionado 

com a construção da identidade do adolescente, conforme discutimos baseada em Aberastury 

eKnobel (1981) e Erikson (1987). 

A partir dos autores estudados (OLIVEIRA, 2003; REAM, 1973; CORREIA, 1989; 

COSTA, 2007, 2009; FUCCI-AMATO, 2012) e da própria experiência como professora de 

canto coral, compreendemos que o ensino de canto coral na adolescência é algo produtivo. 

Sua aplicabilidade na escola de educação básica é viável devido aos custos reduzidos. Seus 

efeitos na formação musical do aluno e na contribuição para sua formação humana são 

relevantes à educação básica. Seu ensino por parte dos professores de música demanda 

preparo pedagógico e constante atualização na busca da construção de saberes para e no 

exercício de sua prática docente com essa modalidade de prática musical na escola regular, 

pois: 

[...] a formação do professor não se esgota apenas no domínio da linguagem 

musical, sendo indispensável uma perspectiva pedagógica que o prepare para 

compreender a especificidade de cada contexto educativo e lhe dê recursos para a 

sua atuação docente e para a construção de alternativas metodológicas (PENNA, 

2007, p. 03, grifo nosso). 

Nesse sentido, compreender como uma professora de música constrói saberes 

relacionados à prática de canto coral para adolescentes na educação básica pode contribuir 

para a identificação, a categorização, a sistematização e a socialização desses saberes, visando 

a um melhor desempenho do professor de música nas escolas regulares. 

 

2.2. Saberes Docentes 
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A presente seção trata da categoria saberes docentes. Nela, buscamos dar lastro à 

investigação discutindo as proposições de diversos autores dessa área do conhecimento, tanto 

em Pedagogia quanto em Educação Musical, com vistas a uma melhor análise do nosso objeto 

de pesquisa, com destaque para os principais teóricos que fundamentaram a pesquisa. 

 

2.2.1. Formação de Professores na Perspectiva dos Saberes Docentes 

 

O ser humano confrontou-se permanentemente com a necessidade de dispor e 

construir novos saberes para sobreviver e facilitar sua existência. O professor é um 

profissional que lida diariamente com o saber, com o conhecimento, construindo e 

reconstruindo saberes a partir de sua experiência de vida, da sua formação profissional e de 

seu trabalho. 

Formar professores não é uma tarefa simples. Se levarmos em conta a história da 

profissão docente e as demandas da época em que vivemos, veremos que o saber do professor, 

mesmo considerado plural e estratégico, é desvalorizado pelas autoridades educacionais, 

escolares e universitárias, se constituindo em um problema político (TARDIF, 2010). Em 

nossa realidade profissional, observamos que os próprios professores desvalorizam a si 

mesmos e a seus pares, além, evidentemente, de se sentirem desvalorizados pela sociedade. 

Além disso, percebemos também que muitos professores de música pensam não necessitar 

dos saberes pedagógicos para o ensino musical. De acordo com Penna (2006), essa postura 

parte do pressuposto de que, para ensinar, basta tocar, concepção combatida por ela. 

Gradativamente, essa situação vem mudando em nosso país graças às diversas pesquisas e aos 

diversos debates que vêm se realizando nos últimos anos no âmbito da Educação Musical, 

fomentando também mudanças na formação do professor de música no Brasil. Na área de 

Educação, o debate sobre formação de professores é bem mais antigo. 

Em decorrência de discussões para a formação dos profissionais da educação em nosso 

país, Libâneo e Pimenta (1999) propuseram a organização de um sistema nacional de 

formação desses profissionais, incluindo formação de professores, de pedagogos especialistas 

e de trabalhadores para outras tarefas sociais da educação. No âmbito das licenciaturas, 

Pereira (1999) propôs preparar professores que atuem em uma determinada área do 

conhecimento escolar, mas que também dialoguem com outros campos do saber. Consoante 

Aguiar (2004, p.134), 

A atitude de buscar reformular o processo de formação dos professores esteve 

sempre presente nos educadores, seja no Fórum permanente que antecedeu à 
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promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9394/96), seja nas 

discussões nas escolas, associações e sindicatos. 

As proposições desses autores são importantes porque apontam para a 

profissionalização dos trabalhadores da educação, contribuindo para a formação, a 

valorização e o reconhecimento desse segmento da sociedade, denotando a importância de se 

articularem os saberes da área de educação com os saberes específicos para oferecer uma 

formação adequada aos professores que atuam na educação básica. 

As pesquisas educacionais realizadas durante o século XX foram caracterizadas por 

quatro fases diferentes, que culminaram com a fase dos estudos de valorização do professor. 

Nesse contexto, emergiram referenciais distintos voltados para o professor e sua prática, 

dentre os quais estão os estudos sobre o professor reflexivo, sobre competência e sobre 

saberes docentes (ARAÚJO, 2006). A busca pela valorização da profissão docente, decorrente 

das pesquisas e discussões sobre a profissão professor, acenou para a necessidade de se 

especificarem quais os saberes para o ensino. Assim como acontece nas outras profissões, 

passou-se a entender que a profissão docente possui saberes que lhe são próprios. Nesse 

sentido, Almeida e Biajone (2007) entendem que as pesquisas sobre saberes docentes buscam 

identificar um repertório de conhecimentos do ensino que funcionariam como base para a 

preparação de programas de formação de professores. O estudo de caso que realizamos com 

uma professora de música da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes se inclui entre as 

investigações sobre saberes docentes. 

A temática de saberes docentes se desenvolveu internacionalmente a partir de 1980. O 

norte-americano Lee Shulman (1986, 1987) foi um dos pioneiros nas pesquisas sobre o saber 

docente ou conhecimento de base (knowledge base) para o ensino. De acordo com Almeida e 

Biajone (2007), essa temática foi introduzida no Brasil pelos trabalhos de Tardif e, 

posteriormente, pelas obras de Gauthier e Shulman. Dentre as publicações brasileiras, 

destacam-se os estudos de Selma Pimenta (2012), que dão ênfase ao saber pedagógico na 

formação dos docentes e afirmam que é importante ampliar a consciência dos professores 

sobre sua própria prática a fim de poder viabilizar a transformação da prática do professor. 

Paulo Freire (2007), em seu livro Pedagogia da Autonomia, também trata da análise dos 

saberes fundamentais à prática educativa dos professores. 

Antes de examinarmos esses estudos, cabe-nos destacar a referência teórica sobre a 

qual realizamos esta pesquisa. Trata-se da perspectiva de saberes apontada por Tardif (2010, 

p.15, grifo do autor): 
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[...] o saber dos professores não é o “foro íntimo” povoado de representações 

mentais, mas um saber sempre ligado a uma situação de trabalho com outros 

(estudantes, colegas, pais, gestores, etc.), um saber ancorado numa tarefa complexa 

(ensinar), situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa 

instituição e numa sociedade. 

O ensino é uma atividade complexa, ainda que alguns não o enxerguem dessa forma. 

Mesmo tendo uma preparação que permeou sua experiência como aluno na escola, e na 

formação inicial oferecida pelos cursos de licenciatura, o saber do professor não se constrói 

apenas em cima dessas dimensões. O saber docente é um conhecimento que se constitui 

durante toda a vida dos professores, através dos diversos conhecimentos advindos dos 

relacionamentos vividos nas instituições de ensino onde atuam, dos conhecimentos oriundos 

de sua formação continuada, do aprendizado de sala de aula e na escola, tudo isso dentro de 

um contexto institucional (secretarias e redes de ensino) e social no qual esse professor se 

insere. Dessa forma, compreendemos o saber docente como um saber plural, complexo, 

relacional, dialógico e estratégico para a sociedade. 

Os trabalhos de Shulman (1986, 1987) sobre saberes docentes aos quais tivemos 

acesso referem-se aos processos cognitivos de aprendizagem docente e ao desenvolvimento 

de políticas de formação e avaliação de professores. A importância desses estudos está no fato 

de enfatizarem a necessidade de analisar o saber docente relacionado ao conhecimento da 

matéria e aos procedimentos didáticos. O autor critica as pesquisas que têm servido de 

referência aos programas de formação e certificação docente como sendo desprovidas de 

questões sobre o conteúdo das lições ensinadas, sobre as perguntas feitas e as explanações 

oferecidas. Ele entende ser esse um ponto cego nessas pesquisas e chamou-o de paradigma 

ausente – the missing paradigm. 

No que diz respeito às categorias de conhecimento do conteúdo presentes no 

desenvolvimento cognitivo do professor, Shulman (1986, p. 9-10, tradução livre) apresenta o 

seguinte: content knowledge (conhecimento do conteúdo) – se refere à quantidade e 

organização do conhecimento em si na mente do professor; pedagogical content knowledge 

(conhecimento pedagógico do conteúdo) – vai além do conhecimento do assunto por si só 

para a dimensão do conhecimento do assunto para o ensino, e, por fim, curricular knowledge 

(conhecimento curricular) – conhecimento do currículo como sendo representado por toda a 

gama de programas concebidos para o ensino de assuntos específicos e tópicos em um 

determinado nível, bem como pela variedade de materiais didáticos disponíveis em relação a 

esses programas e pelo conjunto de características que servem tanto às indicações quanto às 

contraindicações para o uso de currículo específico ou material de programa em 
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circunstâncias particulares. Esses saberes são representados de três formas: pelo 

conhecimento proposicional (propositional knowledge), pelo conhecimento de caso (case 

knowledge) e pelo conhecimento estratégico (strategic knowledge). Para Shulman (1987, 14-

19, tradução livre), o processo de ação e razão pedagógica engloba as seguintes fases: 

compreensão, transformação (preparação, representação, seleção e adaptação), instrução, 

avaliação, reflexão e novas compreensões. 

Apesar de as pesquisas de Shulman estarem entre as mais citadas sobre saberes no 

âmbito internacional e articularem o saber do professor com os procedimentos didáticos, suas 

proposições são criticadas por Gauthier e colaboradores (2006). O autor canadense até elogia 

as pesquisas de Shulman, pois entende que, nas investigações desse norte-americano, o 

professor e o aluno são os elementos centrais e podem ser analisados enquanto indivíduos na 

sala de aula ou na escola. Entretanto, Gauthier e colaboradores (2006, p. 170) afirmam que 

Shulman dá importância demais ao conteúdo a ser ensinado, fazendo da transmissão de 

conhecimentos a dimensão principal do ensino e 

deseja reabilitar o conhecimento pedagógico da matéria e, ao fazê-lo, não leva a ver 

que a sala de aula não é somente um local de instrução, mas é também de educação 

que envolve valores e que, por isso, exige, da parte do professor, um investimento 

tão grande quanto em relação à matéria. 

Baseada na crítica de Gauthier e colaboradores (2006), optamos por não considerar 

Shulman nas análises do nosso objeto de pesquisa, pois entendemos que os professores de 

música não devem se ater somente ao conhecimento dos conteúdos no ensino musical. O 

referido autor enfatiza o conhecimento que os docentes têm dos conteúdos de ensino e a 

maneira como eles se transformam no ensino. Entendemos que o conhecimento dos conteúdos 

são saberes importantes, mas não são os únicos. Outros saberes também são necessários ao 

desempenho dos professores de música na educação básica. 

Os estudos de Gauthier e colaboradores (2006) se propõem a contribuir para o avanço 

da problemática do repertório de conhecimentos na área de ensino, visto que ainda se sabe 

muito pouco acerca dos fenômenos relativos ao ensino, apesar de ensinar ser uma profissão 

exercida em quase todo o mundo desde a antiguidade, sem interrupção. O autor canadense 

fala de dois obstáculos fundamentais que se opuseram à Pedagogia: um ofício sem saberes – a 

própria atividade docente, que é exercida sem revelar os saberes que lhe são característicos, e 

saberes sem ofício – as Ciências da Educação, que produzem saberes que desconsideram as 

condições concretas de trabalho do professor. Em sua própria fala sobre esses saberes sem 

ofício, o pesquisador afirma que: “é como se o saber científico sobre o ensino tivesse sido 

amputado de seu objeto real: um professor, numa sala de aula, diante de um grupo de alunos 
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que ele deve instruir e educar de acordo com determinados valores” (GAUTHIER e 

colaboradores, 2006, p. 27). 

A partir dessas constatações, Gauthier e colaboradores (2006) propõem um ofício feito 

de saberes – a concepção do ensino como a mobilização de diversos saberes que formam uma 

espécie de reservatório em que o docente se abastece para dar conta das especificidades de sua 

situação concreta de ensino. Essa tipologia dos saberes é assim classificada: saberes 

disciplinares, que se referem aos saberes produzidos pelos cientistas e pesquisadores nas 

várias disciplinas científicas; saberes curriculares, que dizem respeito aos saberes oriundos 

das ciências que são selecionados e organizados pela escola e transformados em um conjunto 

que será ensinado nos programas escolares; saberes das ciências da educação – o conjunto de 

saberes a respeito da escola que permeia a forma de o docente existir profissionalmente, mas 

não está diretamente ligado à ação pedagógica; saberes da tradição pedagógica – o saber dar 

aulas; saberes experienciais – os saberes que se constroem ao longo da experiência docente 

particular; e saberes da ação pedagógica – os saberes experienciais dos professores testados 

através de pesquisas feitas em salas de aula e tornados públicos. Essa é a tipologia dos saberes 

docentes segundo esse autor. 

Compreendemos, a partir da categorização dos saberes de Gauthier e colaboradores 

(2006), que a profissão docente é um ofício feito de saberes, pois exige uma reflexão prática 

da atividade docente e seus saberes são adquiridos para ou no trabalho e mobilizados para o 

ensino no contexto de trabalho do professor, constituindo-se num repertório de conhecimentos 

específicos da profissão docente. 

Os saberes do professor apresentados por Selma Pimenta (2012) são os seguintes: 

saberes da experiência – saberes que se constituem em dois níveis: o primeiro vem da 

experiência do docente como aluno e o segundo, daqueles saberes que os professores 

constroem no dia a dia da atividade docente em um processo contínuo de reflexão sobre sua 

prática, mediatizada pela prática de outrem; saberes do conhecimento – são aqueles 

relacionados às áreas específicas (história, física, artes, etc.); saberes pedagógicos – são os 

saberes produzidos na ação, a partir da confrontação e da reelaboração dos saberes sobre a 

educação e dos saberes sobre a pedagogia presentes nos cursos de formação de professores. 

A autora propõe a construção dos saberes do professor a partir de sua experiência de 

vida, inclusive como aluno, sendo confrontada com a teoria e a prática – a pessoal e a de seus 

pares. A formação do professor envolve um duplo processo contínuo de autoformação e de 

formação nas instituições escolares onde atuam. Nesse sentido, há uma dimensão crítico-

reflexiva e de investigação da prática docente que aponta para a construção da identidade 
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profissional do professor. No caso da nossa pesquisa, apontou para a construção da identidade 

profissional do docente de música na educação básica. 

Paulo Freire (2007) procura considerar saberes que lhe parecem indispensáveis à 

prática docente de qualquer professor ou professora, independente de sua opção política – 

saberes demandados pela prática educativa em si mesma que devem ser conteúdos 

obrigatórios à organização programática da formação docente. O autor apresenta os saberes a 

partir de três eixos que os sintetizam: não há docência sem discência – os sujeitos envolvidos 

nessa relação não se reduzem à condição de objeto um do outro, apesar das diferenças que os 

conotam, pois aquele que ensina aprende ao ensinar e aquele que aprende ensina ao aprender; 

ensinar não é transferir conhecimento – ensinar é criar as possibilidades para a própria 

produção ou construção do conhecimento; e ensinar é uma especificidade humana – a 

educação é vista como um ato de intervenção no mundo, seja no aspecto positivo ou negativo 

do termo intervenção, isto é, a aspiração por mudanças na sociedade ou a manutenção da 

ordem injusta. O autor apresenta várias sentenças que compõem esses eixos e contribuem para 

sua melhor compreensão. 

No eixo não há docência sem discência temos o seguinte: ensinar exige rigorosidade 

metódica; ensinar exige pesquisa; ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; ensinar 

exige criticidade; ensinar exige estética e ética; ensinar exige a corporeificação das palavras 

pelo exemplo; ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação; ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; ensinar exige o reconhecimento e 

a assunção da identidade cultural. O eixo ensinar não é transferir conhecimento apresenta as 

seguintes sentenças: ensinar exige consciência do inacabamento; ensinar exige o 

reconhecimento de ser condicionado; ensinar exige o respeito à autonomia do ser do 

educando; ensinar exige bom senso; ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos 

direitos dos educadores; ensinar exige apreensão da realidade; ensinar exige alegria e 

esperança; ensinar exige a convicção de que a mudança é possível; ensinar exige curiosidade. 

Por fim, no eixo ensinar é uma especificidade humana encontramos: ensinar exige segurança, 

competência profissional e generosidade; ensinar exige comprometimento; ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; ensinar exige liberdade e 

autoridade; ensinar exige tomada de decisões; ensinar exige saber escutar; ensinar exige 

reconhecer que a educação é ideológica; ensinar exige disponibilidade para o diálogo; ensinar 

exige querer bem aos educandos. 

A pedagogia da autonomia freireana é baseada na ética, no respeito à dignidade e à 

autonomia do educando, que conotam a natureza da prática educativa como dimensão social 
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da formação humana. Educador e educando não podem abrir mão da responsabilidade ética na 

construção do conhecimento, que é um processo sempre inacabado, contínuo e progressivo. 

Ensino e aprendizagem assumem um significado amplo em que educador e educando tornam-

se sujeitos de um processo no qual se desenvolvem juntos. A preocupação está voltada para 

o(a) aluno(a), individualmente, e para o processo e não para produtos padronizados de 

aprendizagem. O processo contará com a participação efetiva do docente e do educando. Tal 

concepção é relevante para a educação musical, porquanto vai ao encontro da própria natureza 

do fazer artístico no qual autor, intérprete e apreciador interagem na criação e recriação 

artística, contribuindo para a construção e a reconstrução do conhecimento musical e das 

subjetividades de todos os envolvidos no processo. 

Na perspectiva de Tardif (2010), os saberes docentes estão relacionados à formação 

inicial e continuada dos professores, ao tempo e à aprendizagem do trabalho no magistério, às 

interações humanas e às tecnologias relacionadas ao trabalho docente, bem como à sua 

própria história de vida, à sua identidade: 

[...] no âmbito dos ofícios e profissões, não creio que se possa falar do saber sem 

relacioná-lo com os condicionantes e com o contexto do trabalho: o saber é sempre o 

saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo 

qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos 

professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com 

a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com 

os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc. Por isso é 

necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho 

docente (TARDIF, 2010, p. 11, grifo do autor). 

As ideias apresentadas por Tardif (2010) chamam a nossa atenção para a natureza do 

trabalho docente e para sua especificidade, apontando para algumas características da 

profissão de professor. Ele propõe que os saberes dos professores devem ser estudados 

relacionando-os com os elementos constitutivos do trabalho docente. Eis a razão pela qual 

escolhemos Tardif como principal fundamentação teórica de nossa pesquisa. Em nossa 

investigação, buscamos compreender como uma professora de música constrói saberes 

relacionados à prática de canto coral para adolescentes na educação básica. Partindo da 

formação inicial, nos dirigimos ao local de trabalho de uma professora a fim de entendermos 

como esses saberes são construídos. A partir de leituras, da experiência no estágio curricular 

durante a licenciatura, de pesquisas na especialização, da experiência profissional e de 

conversas com colegas professores que atuam na educação básica, percebemos que os saberes 

do professor de música também estão relacionados com os espaços de ensino onde atua. De 

forma geral, o professor de música pode atuar na educação básica, na escola técnica de música 

ou em espaços não formais de ensino de música – projetos sociais, empresas, escolas livres e 
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igrejas. Esses locais de atuação profissional também são elementos que ajudam a compor os 

saberes de um professor, além da sua formação inicial, continuada e de outros elementos 

constitutivos da profissão docente. Isso denota a complexidade do trabalho do professor, 

demandando a realização de pesquisas como a que realizamos. 

A relação entre o professor e o saber não se reduz à apreensão e à transmissão dos 

conhecimentos selecionados para o ensino. Tardif (2010) situa sua perspectiva do saber do 

professor na interface entre o individual e o social que são baseados em seis fios condutores: 

saber e trabalho – o saber dos docentes deve ser compreendido em relação íntima com o 

trabalho deles na escola e na sala de aula; diversidade do saber – o saber docente é plural, 

composto e heterogêneo porque envolve conhecimentos e um saber-fazer variado oriundo de 

diversas fontes com naturezas distintas – um saber que se constrói no próprio exercício do 

trabalho; temporalidade do saber – o saber é adquirido no contexto de uma história de vida e 

de uma carreira profissional; experiência do trabalho enquanto fundamento do saber – os 

saberes advindos da experiência cotidiana de trabalho se constituem como o alicerce da 

prática e da competência profissionais porque é nela que o professor constrói seus próprios 

saberes; saberes humanos a respeito de seres humanos – diz respeito às características da 

interação humana que marcam o saber dos atores que atuam juntos, como os docentes e seus 

alunos em uma sala de aula; saberes e formação de professores – o sexto e último fio 

condutor, uma consequência dos anteriores, busca mostrar como o fato de considerar os 

saberes do professor e o conhecimento do seu trabalho cotidiano permite um repensar a 

formação para a docência. 

Os saberes dos professores são partilhados coletivamente e estão subordinados a um 

sistema que lhes garante sua legitimidade e seu reconhecimento social – a universidade, as 

escolas, os sindicatos, as associações, etc. O professor é um profissional que trabalha 

diretamente com pessoas, principalmente com um coletivo representado por uma turma de 

alunos inseridos em um contexto social resultante de um processo histórico cultural. Seus 

saberes, portanto, se constroem ao longo de toda uma carreira profissional. 

Na concepção de Tardif (2010), o saber docente é definido como algo plural, formado 

por uma mistura oriunda: dos saberes da formação profissional – conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições que formam professores relacionados às ciências da educação e 

à ideologia pedagógica; dos saberes disciplinares – saberes sociais definidos e selecionados 

pela universidade que correspondem aos diversos campos do conhecimento, integrando a 

formação inicial e continuada dos professores; dos saberes curriculares – correspondentes aos 

discursos, aos objetivos, aos conteúdos e aos métodos a partir dos quais a instituição de 
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ensino categoriza e expõe os saberes sociais definidos e selecionados por ela; dos saberes 

experienciais – que são baseados no trabalho cotidiano dos professores e no conhecimento do 

seu meio, saberes que procedem da experiência e são validados por ela. 

Dentre os saberes constituintes da tipologia de Tardif (2010), o autor destaca os 

saberes da experiência como sendo o núcleo vital do saber docente porque são formados de 

todos os demais saberes, mas retraduzidos e submetidos às certezas construídas na prática e na 

experiência. Para o autor, a condição básica para a criação de uma nova profissionalidade 

docente seria levar ao conhecimento e ao reconhecimento dos grupos produtores de saberes 

(instituições formadoras e responsáveis pelo sistema educacional) esses saberes da prática 

cotidiana e da experiência vivida pelos professores. 

A discussão teórica deixou evidente que os professores são sujeitos do conhecimento e 

possuem saberes que são inerentes à sua profissão, mesmo considerando as particularidades 

de cada uma das concepções apresentadas. Os professores não apenas aplicam os saberes 

produzidos por outros, mas também transformam, constroem e mobilizam os próprios saberes 

em seu trabalho na escola – na relação com seus alunos, com seus colegas docentes, com 

gestores, com funcionários, com pais e com a comunidade –, construindo e reconstruindo 

saberes em sua prática profissional. O ensino é concebido como uma atividade profissional 

que se fundamenta em um sólido repertório de conhecimentos que são validados na prática e 

devem ser reconhecidos pelas instituições formadoras de professores. Dessa forma, 

entendemos ser necessária a articulação entre a formação docente e a prática profissional 

através de pesquisas que tratem do objeto real do ensino – o professor em uma sala de aula 

diante de um grupo de alunos inserido em um contexto histórico-social, pois a formação 

docente não pode desconsiderar a condição dos professores como sujeitos do conhecimento. 

 

2.3. Saberes Docentes e Formação de Professores de Música 

 

A ideia entremeada nas concepções de alguns cursos de formação musical no Brasil 

ainda consiste no domínio máximo das habilidades técnicas, o virtuosismo, bem como no 

caráter individual e subjetivo da interpretação da performance artística, o modelo técnico-

científico europeu do século XIX, as quais expressam claramente o pensamento do 

Romantismo em Música – domínio da técnica instrumental e do individualismo exacerbado. 

Tais constatações foram detectadas em pesquisa sobre a formação inicial dos professores de 

música em Pernambuco que realizamos no curso de Especialização em Formação de Recursos 

Humanos para Educação (PEREIRA; AGUIAR, 2010). 
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No âmbito dos cursos de formação de professores de música, vivemos uma época de 

mudanças nas concepções curriculares das licenciaturas em música em suas diversas 

habilitações (instrumento, canto, educação musical, entre outros) em nosso país. Várias 

universidades brasileiras, como a UFRGS e UFMG, por exemplo, já promoveram reformas 

em seus cursos de música, superando antigos modelos nos cursos de formação. Com a 

publicação da Lei n.º 11.769/2008, que trata da obrigatoriedade do ensino de música na 

educação básica, intensificam-se os debates sobre a formação de professores de música e 

sobre o papel da educação musical nas escolas regulares, apontando cada vez mais para a 

necessidade de romper com os velhos paradigmas europeus e promover uma formação 

musical que alie saberes pedagógicos e saberes específicos, num diálogo coerente e 

indispensável. Entendemos ser esse um caminho sem volta. Acerca disso, Penna (2010, p. 

149, grifo nosso) afirma que: 

De fato, a escola de educação básica – especialmente a escola pública – apresenta 

inúmeros desafios para o educador musical, na medida em que oferece condições de 

trabalho distintas da escola especializada em música (quanto ao tamanho das turmas, 

recursos, instalações, etc.), e seus alunos trazem para a sala de aula vivências 

musicais diferenciadas e variadas expectativas em relação à aula de música. Assim, 

o contexto escolar da educação básica se diferencia (ou mesmo se opõe) ao modelo 

tradicional de ensino de música, de caráter técnico-profissionalizante, que ainda 

marca a formação da maioria dos professores de música. 

Diante da proposição da autora, perguntamo-nos: como o professor de música vai dar 

conta das peculiaridades do ensino de música na escola básica se a sua formação foi marcada 

pelo caráter técnico-profissionalizante, como ainda hoje acontece no estado de Pernambuco? 

É uma questão complexa e que não possui uma única resposta, muito menos de caráter 

definitivo, devido à complexidade relacionada ao ensino e à provisoriedade do conhecimento 

no mundo de hoje. Sobre a formação de professores de música, Del Ben (2003, p. 29-30) 

também nos adverte da necessidade da superação do modelo da racionalidade técnica, em que 

o formador se torna um transmissor de conteúdos e metodologias que serão aplicados pelo 

futuro professor em sala de aula, independentemente do seu contexto de ensino. A autora 

acrescenta que o desafio para os formadores de professores é aprender a incorporar os saberes 

da experiência e a admitir a prática como lugar de produção e crítica dos saberes docentes. 

Dessa forma, destacamos, mais uma vez, a necessidade do diálogo entre formação e prática 

profissional, principalmente levando em consideração a atuação do professor de música nas 

escolas básicas, a qual é diferente nas escolas profissionalizantes e livres de ensino musical. 

Em Pernambuco, verificamos que existem lacunas significativas na formação inicial 

do professor de música. Analisamos o currículo do curso de Licenciatura em Música da 
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UFPE, única instituição que oferece formação inicial para professores de música na região 

metropolitana do Recife, e constatamos que existem omissões na estrutura curricular que vão 

de encontro às diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em música e às 

diretrizes curriculares nacionais para professores da educação básica. Confirmamos essas 

ausências curriculares por meio das falas de cinco egressos, as quais podem comprometer a 

qualidade do ensino se o professor não refletir sobre a sua prática, procurando, através da 

pesquisa e da formação continuada, suprir as suas necessidades educacionais. Constatamos 

ainda que a universidade está atenta a essas questões e que já promoveu uma reforma no 

referido curso (PEREIRA; AGUIAR, 2010). A reforma curricular entrou em funcionamento 

no primeiro semestre letivo de 2013. De acordo com uma professora do curso de música da 

UFPE, “ainda trilharemos alguns caminhos até definirmos qual subsidiará a reforma total. 

Nessa caminhada, o diálogo deve ser priorizado.” (ALMEIDA, 2003, p. 223). 

É tranquilizador saber que a universidade está atenta a essas questões e que está 

agindo de maneira efetiva a fim de proporcionar uma formação que contemple as demandas 

contemporâneas para o ensino de música, quer nas escolas básicas, lócus desta pesquisa, quer 

nas escolas profissionalizantes ou em espaços não formais de ensino de música – todos esses 

espaços de atuação profissional do licenciado em música. É uma tarefa complexa, que 

demanda esforços, investimentos e pesquisas que promovam o diálogo com os diversos atores 

sociais envolvidos. 

As pesquisas que tratam da temática de saberes de professores de música são escassas 

nos programas de pós-graduação brasileiros de educação e de música, como vimos no 

capítulo que tratou do estado do conhecimento. Localizamos um total de seis dissertações e 

duas teses na área de música e somente uma dissertação na área de educação. Dessas 

produções, somente uma pesquisa tratou dos saberes de professores de música que atuam na 

educação básica – Godoy (2009). Não encontramos nenhuma pesquisa que tratasse dos 

saberes de professor de canto coral para adolescentes, seja na educação básica, na educação 

profissional ou em espaços não formais de ensino de música. 

Acerca das pesquisas sobre saberes docentes de professores de música, Del Ben e 

colaboradores (2006, p. 657, grifo da autora) afirmam que: 

[...] para avançarmos na definição e no entendimento dos saberes necessários à 

docência de música, parece ser relevante investigar como se configuram os saberes 

pedagógicos em diferentes situações de ensino e aprendizagem de música, partindo 

de práticas reais e diversificadas, adotando uma perspectiva de “dentro para fora” e 

assumindo os saberes pedagógicos como saberes específicos da educação musical. 
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É fato que a temática de saberes é apenas uma das possibilidades de investigação na 

linha de pesquisa de formação de professores. Entretanto, entendemos ser relevante o 

desenvolvimento de mais pesquisas sobre a formação e a atuação dos professores de música 

nas escolas regulares, uma vez que a educação básica se constitui como maior campo de 

atuação profissional dos licenciados em música. A educação musical precisa conquistar o seu 

espaço dentro das escolas brasileiras, contribuindo para a formação artística de crianças e 

adolescentes. 

No estudo de caso que realizamos nesta pesquisa, buscamos compreender como uma 

professora de música constrói saberes relacionados à prática docente de canto coral para 

adolescentes na educação básica. As diferentes especialidades da profissão de professor de 

música permitem investigações de diferentes repertórios de saberes devido à multiplicidade de 

possibilidades da prática profissional docente em música. De acordo com Hentschke, 

Azevedo e Araújo (2006, p. 57): 

[...] Estudar essas especialidades e especificidades da profissão de professor de 

música é relevante para reconhecer os saberes profissionais necessários à atuação 

docente, e contribuiria não apenas com a orientação profissional, mas também com a 

discussão epistemológica sobre a formação e atuação profissional do professor de 

música. 

Entendemos que o professor constrói, na sua prática profissional, um corpo de saberes 

que servirão de suporte para sua atuação docente. Esses saberes não podem ficar restritos ao 

professor e às instituições de ensino onde trabalha. Esses saberes precisam ser investigados a 

fim de serem socializados, com o intuito de contribuir para a construção da profissionalidade 

na docência em música. No caso de nossa pesquisa, investigamos saberes construídos por 

uma professora de música na prática de canto coral para adolescentes na educação básica – 

algo que pode contribuir para os estudos da área de formação de professores de música. No 

capítulo seguinte, trataremos do percurso metodológico efetuado para a realização da 

investigação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

[...] a metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam 

a apreensão da realidade e também o potencial 

criativo do pesquisador. 

Minayo (1998, p. 22) 
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A pesquisa em música vem crescendo em nosso país, embora recente em relação às 

outras áreas do conhecimento científico. O desenvolvimento da pesquisa em educação 

musical, no Brasil, é um marco importante na trajetória histórica do ensino de música 

brasileiro, uma vez que “a atitude de pesquisar possibilita a estruturação do conhecimento e a 

operacionalização do produto gerado e vem demonstrar, também, uma maior maturidade e 

credibilidade da área” (LOUREIRO, 2003, p. 87). No âmbito da pesquisa nessa área, 

Figueiredo (2010, p. 155) afirma que “uma das formas de entender a área de educação 

musical é através de seu caráter interdisciplinar que congrega questões de música e de 

educação”. 

A investigação que realizamos se enquadra no âmbito das pesquisas que abordam 

questões das áreas de música e de educação, no campo da educação básica, contribuindo 

assim para a construção do conhecimento nessa área em um momento ímpar da educação 

brasileira no qual o ensino de música retorna de maneira obrigatória a todas as escolas do 

País. 

A abordagem metodológica utilizada na realização desta dissertação foi a qualitativa, 

que, de acordo Minayo (2001), nas Ciências Sociais, ocupa-se com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, por conseguinte trabalhando com o universo de significados, 

aspirações, motivos, valores, crenças e atitudes. 

De forma geral, a pesquisa científica gera conhecimentos, processos e produtos que 

melhoram a qualidade de vida na sociedade. De acordo com Minayo (1998), alguns aspectos 

distinguem as Ciências Sociais dos outros campos do conhecimento, a saber: o objeto dessas 

ciências é sempre histórico e possui consciência histórica, sendo essencialmente qualitativo; 

existe identidade entre o sujeito e o objeto da investigação, que é complexo, inacabado, 

contraditório e em permanente transformação; essas ciências são intrínseca e extrinsecamente 

ideológicas. O objetivo do cientista social é revelar os significados subjetivos implícitos que 

penetram no mundo dos atores sociais – “gente, em determinada condição social, pertencente 

a determinado grupo social ou classe com suas crenças, valores e significados” (MINAYO, 

1998, p. 22, grifo do autor). 

Nesse sentido, buscamos compreender como uma professora de música constrói 

saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes em uma escola pública do 

município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Isso denota as 

peculiaridades do nosso objeto de estudo, devido à especificidade relacionada à formação e ao 

campo de atuação da professora pesquisada, bem como ao contexto sociocultural que 

envolveu a investigação. 
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Para garantir o sigilo da identidade dos envolvidos na pesquisa, optamos por adotar 

nomes fictícios para a professora e para a escola investigadas. Os nomes adotados foram 

retirados da mitologia grega, uma vez que, segundo Joly (2003), na Grécia antiga a música 

além de concebida como um fator essencial na formação dos futuros cidadãos gregos, era 

ensinada desde a infância. 

Como delineamento de pesquisa no campo da abordagem qualitativa, o estudo de caso 

único foi se configurando à medida que buscávamos informações sobre professores de música 

que trabalhavam com canto coral para adolescentes em escolas públicas de educação básica 

da região metropolitana do Recife. Essas informações foram tomadas com colegas professores 

de música, porque, à época, professores de música concursados das redes de Olinda e 

Jaboatão dos Guararapes já estavam atuando nas escolas. Até o fechamento desta pesquisa, 

essas foram as únicas redes que abriram concurso para professores de música de escolas 

básicas na região litorânea do Estado, o que demonstra lentidão no cumprimento das 

demandas legais. 

Um estudo de caso “consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, 

de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico [...] comece por um 

estudo de caso [...] e prossiga, se assim o desejar, para estudos mais complexos.” (BOGDAN; 

BIKLEN, 2010, p. 89). Yin (2010), por sua vez, conceitua o estudo de caso como uma 

pesquisa empírica que visa compreender em profundidade e em seu contexto um fenômeno 

contemporâneo, especialmente quando essas condições contextuais são altamente pertinentes 

ao fenômeno de estudo. Para o autor, os estudos de caso procuram responder às formas como 

e por que de questão de pesquisa, as quais não exigem controle sobre eventos 

comportamentais e focalizam acontecimentos contemporâneos. Em consonância com as ideias 

de Yin, Martins (2008) define o estudo de caso como uma investigação empírica de natureza 

qualitativa na qual os fenômenos são pesquisados no seu contexto real. Nele, o pesquisador 

não tem controle sobre variáveis e eventos, procurando apreender a totalidade de uma 

situação para descrever, compreender e interpretar de forma criativa a complexidade de um 

caso concreto. 

Pelas definições de Yin e Martins, percebe-se que os estudos de caso são pesquisas de 

natureza complexa, porque envolvem aspectos qualitativos de fenômenos contemporâneos 

cujo contexto é altamente pertinente ao fenômeno estudado. Esse consenso sobre o conceito 

de estudo de caso trazido por esses autores vai de encontro à definição trazida por Bogdan e 

Biklen, que o definem como uma pesquisa de natureza simples. Acerca disso, Alves-Mazzoti 
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(2006, p. 639-630, grifo do autor) afirma que existem equívocos e discordâncias entre autores 

que tratam sobre esse delineamento de pesquisa: 

Talvez o maior desses equívocos resida na afirmação de que os estudos de caso são 

um tipo de pesquisa mais fácil, pelo fato de lidar com uma ou poucas unidades. Essa 

ideia foi disseminada por Bogdan e Biklen [...], que sugerem que investigadores 

iniciantes comecem sua aprendizagem de pesquisa por meio de estudos de caso por 

“serem mais fáceis de realizar”. Tal afirmação escamoteia a complexidade desse tipo 

de pesquisa, bem como as dificuldades que lhe são inerentes. 

Entendemos que as pesquisas de estudo de caso são um tipo de investigação de 

natureza complexa devido à sua natureza qualitativa relacionada também à importância do 

contexto no qual o fenômeno ocorre, constituindo-se como um estudo em profundidade e 

requerendo vários instrumentos de coleta de dados. Dessa forma, discordamos da ideia de 

Bogdan e Biklen – que considera o estudo de caso uma pesquisa fácil e acatamos o 

posicionamento de Yin, que reconhece neste tipo de pesquisa sua complexidade e 

profundidade. 

Analisando as proposições desses autores (YIN, 2010; MARTINS, 2008; ALVES-

MAZZOTTI, 2006) e de outros que abordam as pesquisas de estudo de caso (SARMENTO, 

2011; LÜDKE; ANDRÉ, 1986; GIL, 2009), fica claro que os estudos de caso são uma 

estratégia de pesquisa que requer rigor científico em seu planejamento, em sua consecução e 

na elaboração do relatório de pesquisa. Tal rigor demanda estudo, disciplina pessoal e uma 

boa dose de interesse pelo objeto de estudo, sem os quais a realização da pesquisa pode se 

tornar inviável. 

Lüdke e André (1986) destacam algumas características fundamentais do estudo de 

caso: visa à descoberta; enfatiza a “interpretação em contexto”; busca retratar a realidade de 

forma completa e profunda; usa variadas fontes de informação; revela experiência vicária e 

permite generalizações naturalísticas; procura representar diferentes e, às vezes, conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social; e seus relatos utilizam uma linguagem e uma 

forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa. Para Martins (2008), ele tem 

como características essenciais: ser um delineamento de pesquisa; investigar um fenômeno 

contemporâneo; ser um estudo em profundidade; preservar o caráter unitário do fenômeno 

pesquisado; não separar o fenômeno do seu contexto; e requerer a utilização de vários 

procedimentos de coleta de dados. 

Sendo assim, a investigação que realizamos procurou compreender um fenômeno 

contemporâneo: como uma professora de música constrói saberes relacionados à prática de 

canto coral para adolescentes. Para isso, usamos diversos instrumentos de coleta de dados e 
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consideramos o contexto escolar no qual estão inseridos: no sentido macro, escolas de 

educação básica, e, no sentido restrito, a escola lócus da pesquisa, mostrando a realidade 

escolar de forma real e completa. À medida que a pesquisa se desenvolveu, sentimos a 

necessidade de buscar fontes de fundamentação que deram lastro para subsidiar as análises de 

alguns dados oriundos do campo de investigação. Buscamos dar uma linguagem acessível ao 

relatório de pesquisa, tendo em vista que, pela própria natureza do objeto, o caso estudado 

pode suscitar diferentes pontos de vista aos leitores dessa investigação, permitindo-lhes fazer 

suas próprias generalizações naturalísticas
3
, ou seja, os leitores poderão associar o que foi 

observado nesse caso com acontecimentos vivenciados por eles mesmos em outras situações. 

De acordo com a classificação dos estudos de caso proposta por Gil (2009), o formato 

do estudo de caso realizado nesta dissertação é de um estudo de caso descritivo, sociológico e 

único. O caso estudado é descritivo porque foi desenvolvido com o intuito de proporcionar a 

ampla descrição de um fenômeno em seu contexto, procurando fornecer respostas a 

problemas do tipo “o quê”? e “como”?. É sociológico porque enfatiza processos sociais no 

âmbito da escola, uma instituição social. É único porque se refere a um indivíduo, no caso 

uma professora de música, sendo a justificativa para a investigação do caso único a condição 

de ser a única professora de canto coral para adolescentes à época dos levantamentos iniciais 

sobre possíveis locais para a realização da pesquisa. Ainda, conforme a classificação de Stake 

apud Gil (2009), a investigação realizada foi um estudo de caso instrumental porque o caso 

foi escolhido por se admitir que a pesquisa possa ajudar na ampliação do conhecimento de 

determinado assunto, em nossa situação, os saberes docentes de professores de música que 

atuam na educação básica. 

 

3.1. Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Os estudos de caso não são pesquisas fáceis de serem realizadas porque se revestem de 

grande complexidade e exigem técnicas diversificadas de coleta de dados. (ALVES-

MAZZOTTI, 2006). Essa variedade de instrumentos de coleta é necessária porque garante a 

profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, proporcionando uma 

maior credibilidade ao resultado das pesquisas. 

                                                 
3
 Alves-Mazzotti (2006) afirma que o conceito de generalização naturalística foi introduzido por Stake em artigo 

publicado em 1978 e se constitui como uma alternativa à generalização fundamentada em amostras consideradas 

representativas de uma população. Para a autora, Robert Yin e Robert Stake são referências obrigatórias nos 

estudos de caso. Apesar dos nossos esforços, não conseguimos ter acesso aos textos de Stake. 
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As técnicas de coleta de dados mais presentes nos estudos de caso são a observação, a 

entrevista e a documentação (GIL, 2009). Para o autor, esses procedimentos variados 

possibilitam a triangulação, um dos procedimentos mais indicados para obter a corroboração 

de um fato ou fenômeno. A pesquisa que realizamos utilizou como instrumentos de coleta a 

documentação, a observação participante e a entrevista em profundidade. 

As fontes documentais são essenciais ao estudo de caso porque oferecem informações 

relevantes sobre o local da pesquisa e os sujeitos pesquisados. Essas informações podem não 

ser detectadas por meio de outros instrumentos de coleta ou podem complementar dados de 

outras fontes. Para Sarmento (2011), os documentos, nas escolas, podem ser textos projetivos 

da ação – se constituem como orientações prévias à ação (planos de aula, projetos da escola, 

regulamentos, etc.); produtos da ação – é um documento feito depois de realizada a atividade 

(relatórios, atas, memorandos, etc.); e documentos performativos – neles estão presentes, de 

forma simultânea, a ação e a interpretação da ação (jornais escolares, redações, diários, etc.). 

Os documentos examinados na pesquisa foram: proposta curricular para o ensino 

fundamental do município de Jaboatão dos Guararapes na área de Arte – música; documento 

da formação continuada da rede municipal sobre o ensino de música para o ano de 2012; 

projeto político-administrativo-pedagógico – PPAP da escola investigada; partituras, letras e 

cifras das músicas cantadas pelo coro; relatório de pesquisa realizada pela professora de 

música com os alunos sobre canto coral; jornal da secretaria de educação do município. Esses 

documentos foram solicitados logo no início das observações, em julho de 2012. Tivemos 

acesso ao PPAP para leitura na sala dos professores da escola no dia 14 de novembro de 2012, 

quando a aula foi cancelada porque apenas uma aluna compareceu. Somente no mês de 

janeiro de 2013 uma das gestoras nos enviou o documento do PPAP completo, por e-mail. Os 

demais documentos nos foram entregues pela professora de música nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2013. 

De acordo com Minayo (2010), a observação participante é tida como uma parte 

essencial do trabalho de campo na pesquisa qualitativa, sendo preciso considerá-la como um 

processo construído duplamente pelo pesquisador e pelos atores sociais envolvidos. Por sua 

vez, Tura (2011) afirma que esse tipo de observação caracteriza-se pela presença constante do 

pesquisador no campo e pela observação direta das atividades de um grupo no local de sua 

ocorrência. O envolvimento direto com o campo de pesquisa e com seus atores sociais pode 

oferecer dados que poderiam não ser apreendidos através de outro instrumento de coleta pelo 

investigador científico. 
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O roteiro para a observação participante é um dos instrumentos de trabalho de campo 

na pesquisa qualitativa que tem como objetivo fazer mediação entre os marcos teórico-

metodológicos e a realidade empírica (MINAYO, 2010). A observação realizada foi efetivada 

a partir do seguinte roteiro: ambiente de sala de aula, planejamento/roteiro da aula, objetivo(s) 

da aula, conteúdo(s) trabalhado(s), metodologia(s) utilizada(s), recursos didáticos, 

características dos alunos, relacionamento aluno/aluno, relacionamento professor/aluno, 

avaliação/forma como acontece a avaliação, e impressões pessoais sobre a aula (APÊNDICE 

A). 

Foram realizadas nove observações de aula e quatro observações do que chamamos 

ocasiões especiais – apresentações do coro, audição do concerto didático da Orquestra 

Sinfônica do Recife no Teatro Santa Isabel, confraternizações na escola. Essa coleta de dados 

foi bastante prejudicada em virtude dos diversos cancelamentos de aulas ocorridos entre 

18/07/2012 e 17/12/2012, período da observação participante. Os registros das observações 

foram realizados em um diário de campo e posteriormente digitados em aplicativo word. 

A entrevista em profundidade, na concepção de Minayo (2010), é aquela na qual o 

entrevistado é solicitado a falar livremente sobre um tema. No caso de haver perguntas, ainda 

segundo a autora, elas buscam dar mais profundidade às reflexões – a quantidade de material 

produzido tende a ser maior e mais denso. 

As entrevistas foram orientadas pelos seguintes pontos: formação e atuação 

profissionais; ensino aprendizagem de canto coral para adolescentes; saberes docentes; 

(APÊNDICE B; APÊNDICE C; APÊNDICE D). Os dados foram coletados nos dias 

04/01/2013, 23/01/2013 e 14/03/2013. As gravações foram feitas em áudio com aparelho de 

MP4 e transcritas em aplicativo word, buscando manter fidelidade à conversa, na transcrição. 

Os roteiros da observação (APÊNDICE E) e da entrevista (APÊNDICE F) foram 

previamente testados em uma pesquisa piloto realizada com uma professora de canto coral 

(APÊNDICE G) para adolescentes de uma ONG nos dias 06 e 13 de julho de 2012. Após a 

testagem, os instrumentos foram aperfeiçoados e resultaram nos roteiros que apresentamos 

nos parágrafos anteriores. 

 

3.2. Procedimentos de Análise 

 

Os dados coletados durante a pesquisa de campo foram tratados de acordo com a 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2010). Adotar esse suporte analítico implica buscar 
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interpretar as informações captando e refinando seus sentidos e significados. Conforme a 

autora: 

A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas de 

análises de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das 

mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos, ou não) 

(BARDIN, 2010, p.38). 

Esse procedimento de análise leva em conta tanto o conteúdo manifesto quanto o 

conteúdo latente. Nesse sentido, Lüdke e André afirmam que “é preciso que a análise não se 

restrinja ao que está explicito no material, mas procure ir mais a fundo, desvelando 

mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas sistematicamente silenciados” (1986, 

p.48). 

As fases percorridas no processo de análise de conteúdo foram a pré-análise, a 

exploração dos materiais, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A técnica 

utilizada foi a análise temática, na qual se procede ao desmembramento dos dados em 

unidades (BARDIN, 2010). 

Na pré-análise, buscamos fazer leitura flutuante e seleção dos dados oriundos dos 

instrumentos de coleta, articulando-os com os objetivos das pesquisas, mas também 

considerando as informações relevantes que brotavam do campo, o que resultou em 

categorias. A exploração do material tratou do agrupamento e reagrupamento dos dados em 

aplicativo Word a fim de prepará-los para a próxima fase. O tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação foram realizados à luz dos teóricos que fundamentaram este 

estudo de caso nas temáticas de ensino de música, bem como na de saberes docentes – 

principal categoria teórica de pesquisa. Os documentos, as observações e as entrevistas foram 

analisados isoladamente e, depois, submetidos à triangulação dos dados. 

 

3.3. Campo de Pesquisa 

 

A investigação empírica foi realizada em uma escola pública de educação básica da 

rede municipal, localizada em Jaboatão dos Guararapes, a qual será chamada de Escola 

Municipal Grécia Antiga. A escolha do nome se deve ao fato de os gregos, durante a 

Antiguidade Clássica, valorizarem a educação musical como um dos elementos essenciais 

para a formação do cidadão, conforme apontamos no capítulo 2 desta dissertação e na parte 

introdutória do presente capítulo. 
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O contato inicial com a professora de música foi realizado em 2011, e a chegada ao 

campo de pesquisa para estabelecimentos dos vínculos profissionais e éticos se deu em maio 

de 2012. 

A escolha da escola se deu pelo fato de ser a única instituição de educação básica da 

região metropolitana do Recife que oferecia, à época, aulas de canto coral para adolescentes 

ministradas por professor licenciado em música. 

A Escola Grécia Antiga está localizada no bairro de Prazeres e foi fundada em 28 de 

novembro de 1989. No ano de 2012, oferecia Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 

9º ano e Educação de Jovens e Adultos módulos II, III e IV, funcionando em três turnos – 

manhã, tarde e noite. A idade dos alunos variava entre 05 e 55 anos de idade, perfazendo um 

total de 860 alunos matriculados, constituindo-se, assim, em uma escola de médio porte. De 

acordo com o PPAP, os estudantes atendidos pela escola apresentam, em sua maioria, baixo 

poder aquisitivo, com pouco ou menor acesso à informação, ao conhecimento e à cultura. 

A escola possui onze salas de aula, uma pequena biblioteca, sala de professores, sala 

de informática, quadra de esportes, cozinha, entre outras dependências. Os equipamentos e 

mobiliários são os mais diversos: computadores, televisão, ventiladores, armários, entre 

outros. De forma geral, a instituição é bem cuidada, mas ainda necessita de investimentos para 

suprir diversas carências nessas áreas. 

O corpo docente e o corpo de funcionários da escola são constituídos de servidores 

concursados, funcionários e professores contratados, além de estagiários na área de apoio 

pedagógico e apoio a pessoas com deficiência, perfazendo um total de 78 pessoas no ano de 

2012. Faltam profissionais nas áreas de ciência da informação, informática e segurança. 

 

3.4. Sujeito de Pesquisa 

 

A participante, uma professora de música da rede municipal de Jaboatão dos 

Guararapes que voluntariamente aceitou colaborar com essa pesquisa (APÊNDICE H – 

TCLE), será chamada de professora Euterpe. Na mitologia grega, Euterpe era a musa da 

Música e uma das nove filhas de Zeus e Mnemósine (RIBEIRO JÚNIOR, 2012). 

A professora Euterpe é licenciada em Música pela Universidade Federal de 

Pernambuco, tendo concluído seu curso no ano de 2001. Ela possui especialização em Gestão 

Educacional pela Universidade Católica de Pernambuco, concluída em 2009, com seu TCC 

voltado para a área de música. A docente tem procurado se aperfeiçoar para o ensino através 

da participação em oficinas de flauta doce, de canto coral, de coro de adolescentes, de 
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percussão, de construção de instrumentos para musicalização e em cursos de extensão com 

professores universitários do Brasil e do exterior, bem como através da participação em 

congressos internacionais, nacionais e regionais da área de Educação Musical. Além disso, ela 

também participa das formações mensais oferecidas pela rede de Jaboatão dos Guararapes e 

Olinda. 

Fato comum entre professores de música, devido às peculiaridades da formação 

docente nessa área do conhecimento, a professora Euterpe concluiu o curso Técnico em Piano 

em 1994, antes de iniciar seu curso de licenciatura. O curso de piano foi realizado na Escola 

Técnica Estadual de Criatividade Musical – ETECM. Além disso, ela cursou flauta doce no 

Conservatório Pernambucano de Música e no curso de Extensão da UFPE, mas não chegou a 

concluir esses cursos, pois as diversas atividades da Licenciatura em Música não permitiram 

que ela terminasse essa formação complementar. 

A experiência profissional da professora Euterpe no ensino de música vem desde o 

término do seu curso de licenciatura. Ela já ministrou aulas de música para adultos em um 

estabelecimento de ensino não formal, em Olinda; trabalhou como professora contratada da 

Prefeitura do Recife na modalidade de Educação Especial, dando aula de música a crianças 

autistas e psicóticas; foi professora contratada do CEMO – Centro de Educação Musical de 

Olinda e da ETECM; atuou no município de São Lourenço da Mata com crianças do PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Desde 2010, ela é professora de música da 

rede municipal de Jaboatão do Guararapes, na qual atuou, inicialmente, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, e, atualmente, trabalha com Educação Infantil e com os 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. No município de Olinda, no qual é professora 

concursada desde 2011, trabalha nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

3.5. Grupo Classe 

 

O grupo classe de canto coral era constituído por estudantes das turmas 5ºA, 6ºB, 7ºA, 

7ºB, 8ºA – todas do turno da tarde. A idade desses estudantes variava entre 12 e 15 anos de 

idade. O grupo tem cerca de vinte componentes e é um dos grupos musicais da escola, ao lado 

do grupo de flautas doce e do coro infantil. Próximo ao final do semestre letivo, em outubro 

de 2012, o grupo coral tinha dezenove componentes, sendo constituído de catorze moças e 

cinco rapazes. Componentes novos entraram no grupo durante todo o semestre. O coro será 

chamado de Coro Juvenil Apolo, o deus da música de acordo com a mitologia grega, 

conforme Grout (2001). 
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A organização da turma de canto coral se deu através de inscrição aberta pela 

professora Euterpe para a participação de adolescentes no primeiro grupo musical organizado 

na escola, uma vez que as aulas de música são organizadas por oficinas, com estudantes de 

várias turmas trabalhando em conjunto. Portanto, todos os estudantes do Coro Juvenil Apolo 

participam do grupo por livre e espontânea vontade, já que eles poderiam escolher em qual 

atividade musical se envolver na escola devido à variedade de práticas musicais oferecidas 

aos estudantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Em investigação, a autodisciplina só o pode levar até 

um certo ponto. Sem um toque de paixão, [você] 

pode não ter fôlego suficiente para manter o esforço 

necessário à conclusão do trabalho ou limitar-se a 

realizar um trabalho banal. 

Bogdan e Biklen (2010, p. 86) 
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O objetivo geral desta pesquisa foi compreender como uma professora de música 

constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes na educação básica. 

Para dar conta desse objetivo, foi necessário elaborar objetivos específicos que nos ajudassem 

a alcançá-lo: conhecer o processo de ensino de canto coral para adolescentes na Escola Grécia 

Antiga, verificar como a professora Euterpe se relacionava com seus alunos adolescentes, 

identificar como eram trabalhados os conteúdos e analisar os saberes que essa professora 

mobiliza em sua prática. 

Fundamentada nos autores do referencial teórico e de posse dos dados coletados no 

campo de pesquisa, procedemos às análises dos achados com o intuito de alcançar esses 

objetivos. A análise foi dividida em três partes, tendo em vista a natureza da presente 

pesquisa. Os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de 

informações, tornando possível a triangulação dos dados – um dos procedimentos mais 

indicados para a confirmação do fato ou fenômeno (GIL, 2009). 

Na primeira parte, faremos a análise das fontes documentais. Em seguida, 

analisaremos os dados coletados nas observações das aulas de canto coral da professora 

Euterpe. Por fim, procederemos à análise das entrevistas realizadas com a referida professora. 

A posterior triangulação dos dados nos permitirá uma análise mais acertada de como uma 

professora de música constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes 

na Educação Básica. 

 

4.1. Documentação 

 

A documentação disponibilizada pela professora Euterpe e pelas gestoras da Escola 

Grécia Antiga foi verificada com o intuito de obter informações sobre a escola, sobre as 

orientações para o ensino de música na rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, incluindo 

a formação continuada dos professores de música, e sobre o processo de ensino de canto coral 

para adolescentes na instituição lócus de pesquisa. 

Os documentos analisados foram: a proposta curricular para o ensino fundamental do 

município de Jaboatão dos Guararapes na área de Arte–Música; o documento da formação 

continuada do componente curricular Arte–Música para o ano de 2012; o projeto político-

administrativo-pedagógico – PPAP da escola investigada para o ano de 2012; uma partitura 

com linha melódica e cifra
4
, três letras e duas letras e cifras das músicas cantadas pelo coro 

                                                 
4
 Na música popular, são letras (C, D, E, F, G, A, B), caracteres numéricos e sinais musicais de alteração 

colocados na música para indicar os acordes de acompanhamento. 
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durante o segundo semestre de 2012; o relatório de pesquisa sobre canto coral realizada pela 

professora de música com os alunos; dois jornais da secretaria de educação do município que 

trazem matérias sobre a Escola Grécia Antiga. 

De acordo com a classificação dos documentos da escola proposta por Sarmento 

(2011), os documentos analisados foram: textos projetivos da ação – proposta curricular do 

município, documento da formação continuada do componente curricular Arte-Música, 

PPAP, partituras, letras e cifras das músicas do coro; produtos da ação – relatório de pesquisa 

realizada com os alunos; e documentos performativos – jornal: O M@nuscrito. 

a) A proposta curricular para o ensino fundamental em Arte-Música foi elaborada 

pela professora Euterpe e por outro professor de música da rede municipal de Jaboatão dos 

Guararapes. A introdução do documento de oito páginas traz uma breve síntese da trajetória 

histórica do ensino de Arte articulando-o com a questão da cidadania. Essa seção da proposta 

tem como base os parâmetros curriculares nacionais para o terceiro e quarto ciclos – Arte, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e o livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani. Na seção que trata sobre 

Música, constam a fundamentação teórica para a proposta e para a abordagem dos conteúdos 

de música na rede, os pontos fundamentais da proposta curricular, bem como as competências 

e os saberes para a música. Os autores basearam a proposta nos PCN’s de Arte, nos PCN’s de 

temas transversais e ética, na Lei 10.639/2003, nas DCN’s das relações étnico-raciais e em 

autores da área de música do Brasil e do exterior: Anete Wichselbaum, Cristiane Almeida, 

Maura Penna, Keith Swanwick, Murray Schafer, Keith Swanwick e June Tillman. O foco da 

nossa análise foi a seção que trata do ensino de música. 

A proposta para o ensino de música é baseada nos PCN’s para a Arte. Entretanto, os 

autores propõem utilizar o modelo (T)EC(L)A, sugerido por Swanwick (2003b), para 

organizar a aprendizagem devido à dimensão temporal da música, tal qual a dança e o teatro. 

Além disso, eles acreditam que o modelo de Swanwick é mais abrangente que a proposta dos 

PCN’s. O documento também propõe que a abordagem dos conteúdos seja fundamentada na 

teoria espiral de desenvolvimento musical, refletindo-se desde a ordenação dos conteúdos até 

à profundidade dos mesmos. Além disso, a abordagem dos conteúdos baseia-se em princípios 

da teoria crítica pós-moderna, em particular no conhecimento-emancipação (SANTOS, 1999). 

Esses princípios foram trazidos, no documento, a partir da tese de doutorado de Almeida 

(2009). 

Na área de educação musical, de acordo com Swanwick (2003b), o conhecimento 

musical se constrói por meio de atividades que possibilitem o envolvimento direto com 
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música. Para isso, ele propõe o modelo C(L)A(S)P que significa na língua inglesa: C – 

Composition; (L) – Literature Studies; A – Audition; (S) – Skill acquisition; P – 

Performance. Conforme França e Swanwick (2002), esse modelo não é um método de 

educação musical, mas carrega uma visão filosófica sobre a educação musical, com destaque 

para o que é central e o que é periférico, embora necessário para o desenvolvimento musical 

dos alunos. Ainda segundo esses autores, o modelo C(L)A(S)P, no Brasil, é conhecido como 

(T)EC(L)A. 

Explicitando o termo (T)EC(L)A a partir do modelo original C(L)A(S)P, apresentado 

em Swanwick (2003b), temos o seguinte: (T) – Técnica – habilidades auditivas, instrumentais 

e de escrita musical que levam à aquisição de habilidades, como controle técnico, execução de 

conjunto, manuseio de som com equipamentos eletrônicos, entre outros; E – Execução – o ato 

de comunicar a música como uma “presença” e com um sentido de um público presente, não 

importa quão pequena ou informal seja a plateia; C – Composição – o ato de fazer um objeto 

musical reunindo materiais sonoros de forma expressiva, incluindo a improvisação; (L) – 

Literatura – literatura de música e literatura sobre música, incluindo o estudo por meio de 

partituras e execuções, bem como a crítica musical e a musicologia; A – Apreciação – a 

escuta sensível como em um auditório, embora não necessariamente, envolvendo empatia 

com artistas, e, talvez, uma habilidade de responder e se relacionar estreitamente com o objeto 

musical como uma entidade estética, assemelhando-se a um estado de contemplação. Nesse 

modelo, atividades são diferenciadas de acordo com o grau de envolvimento da pessoa com a 

música, sendo a composição, a execução e a apreciação elementos centrais do 

desenvolvimento musical dos alunos. Técnica e literatura são secundárias porque oferecem 

conhecimento sobre música, sendo, por isso, colocadas entre parênteses. 

O modelo proposto por Swanwick segue tendências da pedagogia musical da segunda 

metade do século XX, na qual a composição é uma atividade fundamental para a educação 

musical. Até àquele período, o ensino de música era focado na aquisição de habilidades 

psicomotoras voltadas para a performance vocal e instrumental – a composição não era 

considerada como elemento central na formação musical.Vale salientar ainda que França e 

Swanwick (2002) fazem uma crítica à tradução do modelo C(L)A(S)P para (T)EC(L)A, 

recomendando expressamente que a fórmula do modelo original seja mantida a fim de que 

sejam preservados os princípios que a inspiraram. 

A escolha da utilização do modelo (T)EC(L)A de Swanwick (2003b) para a 

organização da aprendizagem dos alunos parece ser uma opção acertada em virtude de esse 

autor estar entre os principais educadores musicais da segunda metade do século XX e pelo 
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fato de suas proposições na área de ensino de música terem boa repercussão internacional e, 

também, relativa inserção no Brasil. Entretanto, a justificativa apresentada na proposta para 

utilização do modelo (T)EC(L)A – a dimensão temporal da música não é condizente com o 

fundamento deste modelo. O modelo (C)L(A)S(P), que foi traduzido no Brasil como modelo 

(T)EC(L)A, tem a composição como fundamento primordial da educação musical (FRANÇA; 

SWANWICK, 2002). Portanto, o aspecto temporal, que caracteriza a música, não seria 

justificativa suficiente para a escolha do modelo. Se, na prática educativa dos professores de 

música da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, a composição for o elemento central 

da educação musical, o modelo (T)EC(L)A pode ser utilizado na organização do ensino. Caso 

contrário, esse modelo poderia não atingir plenamente os objetivos para os quais foi criado, 

podendo até chegar a comprometer a aprendizagem dos alunos se não houver uma 

compreensão e uma aplicação adequadas do modelo por parte dos professores de música da 

rede. 

A opção pela teoria espiral para a abordagem dos conteúdos parece ter sido uma 

escolha acertada porque essa teoria oferece subsídios para que os professores possam avaliar 

em que fase de desenvolvimento musical estão seus alunos (SWANWICK, 1986; Swanwick 

apud França, 2004). Essa informação, associada às condições para o trabalho escolar, às 

orientações do projeto pedagógico da escola e ao perfil profissional (habilidades musicais do 

professor – instrumento, canto, regência, composição, etc.) de cada docente da rede, pode 

proporcionar uma boa base para o planejamento do ensino – a ordenação dos conteúdos e a 

dimensão pela qual esses conteúdos serão trabalhados, bem como a avaliação das 

aprendizagens. Ademais, as articulações entre a teoria espiral, o contexto de trabalho do 

docente e seu perfil profissional parecem se vincular a alguns fios condutores da relação entre 

o professor e o saber, conforme Tardif (2010). Vejamos: saber e trabalho porque o saber dos 

docentes deve ser compreendido em relação íntima com o trabalho deles na escola e na sala 

de aula; diversidade do saber, porque o saber docente é plural, envolvendo conhecimentos e 

um saber-fazer diversificado, um saber que se constrói no próprio exercício do trabalho; 

temporalidade do saber, porque o saber é adquirido no contexto de uma carreira profissional; 

experiência do trabalho enquanto fundamento do saber, porque os saberes oriundos da 

experiência cotidiana de trabalho se constituem como o fundamento da prática e da 

competência profissionais, uma vez que é na prática que o professor constrói seus próprios 

saberes; saberes humanos a respeito de seres humanos, porque dizem respeito às 

características da interação humana, nesse caso, os docentes e seus alunos em uma sala de 

aula. 
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Já o conhecimento-emancipação é apresentado por Santos (1999), com base na teoria 

crítica pós-moderna, e se constitui como uma forma de conhecimento na qual conhecer 

significa reconhecer, progredir no sentido de elevar o outro da condição de objeto à condição 

de sujeito. Nessa forma de conhecimento, o ponto de ignorância é designado como 

colonialismo e o ponto de saber, como solidariedade. O colonialismo é a concepção do outro 

como objeto, e a solidariedade reconhece o outro na condição de sujeito. O conhecimento-

emancipação caracteriza-se por: ter uma vocação multicultural – só existe conhecimento 

solidário nas diferenças, e a diferença sem inteligibilidade conduz à indiferença; ser um 

conhecimento edificante – o conhecimento é sempre contextualizado pelas circunstâncias que 

o tornam possível e somente progride à proporção que transforma em sentido progressista 

essas condições; e ser uma ação rebelde – é assumindo as consequências do seu impacto que 

se conquista o conhecimento-emancipação. 

A proposta para o ensino de música da rede jaboatonense parece não estar 

fundamentada na concepção propedêutica do ensino, mas sim em uma concepção de formação 

integral na qual professor e estudante são sujeitos do conhecimento. De acordo com Zabala 

(1998), a escola tem por finalidade promover a formação integral dos estudantes por meio das 

relações construídas em meio às experiências vivenciadas. Nessas relações se estabelecem 

vínculos e condições que delimitam as concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os outros, 

pois tudo o que fazemos em sala de aula, segundo Zabala, contribui para a formação dos 

alunos. Em consonância com esse autor, Freire (2007) nos diz que não há docência sem 

discência porque os sujeitos envolvidos nessa relação não se reduzem à condição de objeto 

um do outro, apesar das diferenças que os conotam, pois aquele que ensina aprende ao ensinar 

e aquele que aprende ensina ao aprender. 

Considerando a música como um discurso, a proposta da rede busca encarar a arte 

musical como um diálogo abstrato com a sociedade e não como um simples reflexo dessa 

sociedade, dando condições de escolha intelectuais e emocionais ao estudante e lançando um 

olhar para as “músicas” de cada indivíduo e grupo social. Os pontos fundamentais da proposta 

são: estímulo ao entendimento da música e ao aprofundamento do senso estético crítico-

musical, contemplando manifestações não tradicionais e tradicionais populares e eruditas, 

com ênfase na compreensão do sistema musical ocidental; estímulo a práticas e repertórios 

relevantes à comunidade; estímulo à criação e expressão por meio de composições musicais; 

estímulo ao desenvolvimento de habilidades musicais, respeitando as diferenças de cada um. 

Espera-se, por meio do ensino de música, contribuir para a transversalidade, a 

transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. 
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Conceber a música como discurso é um dos três princípios para a educação musical 

propostos por Swanwick (2003a). De acordo com esse autor, a música é uma forma simbólica 

e rica em potencial metafórico, sendo, portanto, necessário que o professor se preocupe com a 

capacidade de o aluno entender o que lhe é proposto. Swanwick ainda propõe como segundo 

princípio considerar o discurso musical dos alunos, olhar com atenção para o que o aluno traz 

de sua realidade como algo que também pode contribuir na construção do conhecimento 

musical. Nesse sentido, Freire (2007) afirma que ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos. O gosto musical e estético, as “músicas” dos alunos devem ser consideradas no 

processo de ensino aprendizagem, não apenas os gêneros e estilos musicais prescritos no 

currículo, dando condições de escolha intelectuais e emocionais aos estudantes da rede. Isso 

mostra que a proposta jaboatonense tem fundamentação no construtivismo: pelo que se 

propõe a fazer – considerar o discurso musical dos alunos, ou seja, considerar os 

conhecimentos prévios do aluno; e, obviamente, por se fundamentar em Swanwick, um autor 

cujas proposições são de perspectiva construtivista. 

Acerca dos pontos fundamentais da proposta, percebemos que os dois primeiros têm 

relação com a concepção de culturas juvenis proposta por Arroyo (2009), Dayrell (2003) e 

Souza (2004), as quais estão intimamente relacionadas com as práticas cotidianas dos jovens, 

e a música é uma das maneiras pelas quais as culturas juvenis se manifestam na sociedade, 

sendo as tecnologias modernas, cada vez mais presentes na vida dos jovens e adolescentes, 

um importante meio para difusão de culturas entre jovens de todo o mundo. Estimular o 

entendimento da música e o aprofundamento do senso estético crítico-musical, levando em 

conta manifestações não tradicionais e tradicionais populares e eruditas, bem como estimular 

práticas e repertórios relevantes à comunidade, pode contribuir para a construção das 

subjetividades dos adolescentes da rede municipal de Jaboatão enquanto sujeitos inseridos em 

determinado contexto sociocultural. O diálogo com culturas juvenis que inferimos da proposta 

se alinha com Corti e Souza (2004), Dayrell (2003, 2005), Arroyo (2009), Souza (2004, 

2009), que são unânimes em afirmar que a escola precisa dialogar com a(s) juventude(s) e 

suas culturas, apesar de reconhecerem não ser esse um processo simples devido às diversas 

tensões existentes nesse campo. 

Freire (2007) nos afirma que não há docência sem discência porque os sujeitos 

envolvidos nessa relação não se reduzem à condição de objeto um do outro, apesar das 

diferenças que os conotam, e que ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. 

Outro aspecto relevante desses dois primeiros pontos é o direcionamento dado à proposta no 

sentido de superar a histórica dicotomia entre música popular e música erudita, conforme 
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Penna (2001). Tal recomendação está presente nos PCN’s de Arte para o terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental e constitui-se em um grande desafio a ser superado pelas 

escolas. 

No caso do ponto estímulo à criação e expressão por meio de composições musicais, 

encontramos também a consonância com o modelo (T)EC(L)A de Swanwick (2003b), no qual 

a composição é o elemento central da educação musical. Já o ponto estímulo ao 

desenvolvimento de habilidades musicais, respeitando as diferenças de cada um, encontra 

fundamentação em quatro dos dez desafios que Fucci-Amato (2012) apresenta para a 

educação musical na escola brasileira, diante do novo contexto da música na educação básica, 

em virtude da Lei n.º 11.769/2008: 3º)propiciar o acesso à(s) cultura(s); 4º)lidar com as 

mudanças culturais; 8º)praticar multiculturalidade. 

Notamos que a discussão sobre os pontos fundamentais da proposta, o conhecimento-

emancipação de Santos (1999) e o modelo (T)EC(L)A de Swanwick (2003b), não está 

descrita no texto da proposta, mesmo sendo autores nos quais o documento se baseia. As 

citações teóricas existentes no texto não são comentadas e não dialogam com a realidade do 

ensino de música na rede municipal de Jaboatão. 

O interesse da proposta em contribuir para a transdisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade através do ensino de música encontra fundamentação teórica na maneira 

de organizar os conteúdos proposta por Zabala (1998). Nesse caso, as disciplinas são 

consideradas como organizadoras dos conteúdos, sendo possível estabelecer entre elas 

diferentes graus de relações disciplinares, tais como interdisciplinaridade – interação entre 

duas ou mais disciplinas e transdisciplinaridade – que pressupõe uma integração global 

dentro de um sistema totalizador. A transversalidade, por sua vez, perpassa os diferentes 

campos do saber disciplinar, sendo voltada para a educação e os valores em busca de dar 

respostas a problemas que a sociedade considera prioritários e preocupantes 

(PCN/apresentação dos temas transversais, 1998). A transversalidade e a interdisciplinaridade 

também são previstas nos parâmetros curriculares nacionais. Tal interesse em contribuir para 

a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transversalidade é relevante para a 

formação do aluno, pois proporciona a construção do conhecimento de forma articulada, em 

diálogo com outras áreas do saber – atitude pertinente no mundo contemporâneo. Igualmente, 

no dizer de Freire (2007), ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo. Nesse sentido, trabalhar os conteúdos de forma transversal, 

interdisciplinar e transdisciplinar poderá proporcionar ao estudante um melhor preparo para 
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sua inserção na sociedade como sujeito crítico e ativo, não como um ser humano alienado, 

reprodutor da ideologia dominante. 

As competências propostas para os conteúdos Arte–Música contemplam aspectos, 

como: compreender a música em sua dimensão cultural, pessoal e coletiva; conhecer, apreciar 

e interpretar vários estilos e manifestações musicais, especialmente a cultura brasileira e a 

regional; compor e interpretar sons diversos a partir da voz, do corpo, de instrumentos 

musicais ou de objetos improvisados; usar e cuidar da voz por meio de técnicas adequadas à 

faixa etária dos alunos. Já os saberes contemplam: conhecimentos dos alunos como 

exploração e apreciação de diversos estilos musicais; habilidades motoras corporais, vocais e 

instrumentais; execução, improvisação, recriação, arranjos com elementos musicais diversos e 

estilos musicais diversos; pesquisa sobre música e músicos. 

De maneira geral, as competências e os saberes propostos para os estudantes da rede 

municipal de ensino de Jaboatão dos Guararapes estão relacionados às orientações contidas 

nos PCN’s de Arte para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Conforme essas 

orientações, o adolescente/jovem dessa etapa de ensino pode aprender a explorar diferentes 

estruturas sonoras, contrastando e modificando ideias musicais, ou seja, podendo compor, 

improvisar, interpretar, se comunicar e se expressar musicalmente. Os PCN’s de Arte 

recomendam que o estudante conheça e aprecie a música de seu meio sociocultural, mas 

também conheça e aprecie o legado musical construído pela humanidade em diferentes 

períodos históricos e localidades. Dessa forma, o estudante pode aprender a valorizar essa 

diversidade musical sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de gênero. 

Entendemos que as proposições dos PCN’s/Arte estimulam a realização de um ensino 

de música no qual o conhecimento artístico é construído de maneira ativa pelos estudantes, 

proporcionando a inserção destes nos vários contextos artísticos nos âmbitos local, regional, 

nacional e internacional. Tal direcionamento parece-nos relevante porque a educação voltada 

para a formação integral do indivíduo busca produzir, nos sujeitos, a criticidade, a capacidade 

de gerar conhecimentos, mas também busca que esses mesmos sujeitos saibam considerar e 

avaliar o conhecimento existente no mundo. O conhecimento artístico não se torna isolado, 

pois está integrado à história da humanidade desde os períodos mais remotos. 

Assim, os saberes e as competências propostas para os estudantes se harmonizam com 

saberes necessários à prática educativa do professor propostos por Freire (2007): ensinar 

exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural e ensinar exige apreensão da 

realidade. Por outro lado, Fucci-Amato (2012) afirma que propiciar o acesso à(s) cultura(s); 

lidar com as mudanças culturais; desenvolver saberes, habilidades e competências; integrar 
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teoria e prática e praticar multiculturalidade, elementos que têm relação com os saberes e as 

competências propostas, constituem alguns dos novos desafios que os professores de música 

enfrentarão no ensino de música na educação básica. 

Dessa forma, percebemos o quão necessário é investir na formação continuada dos 

professores de música atuantes na educação básica a fim de que disponham de subsídios para 

poderem intervir na prática, vencendo as dificuldades e contribuindo para construção de uma 

formação adequada para os estudantes e para o aperfeiçoamento de sua prática profissional. 

Especificamente, observamos que as competências e saberes propostos se articulam às 

proposições de alguns autores abordados na dissertação. Vejamos: as competências 

compreender a música em sua dimensão cultural, pessoal e coletiva; conhecer, apreciar e 

interpretar vários estilos e manifestações musicais, especialmente a cultura brasileira e 

regional; compor e interpretar sons diversos a partir da voz, do corpo, de instrumentos 

musicais ou de objetos improvisados; os saberes exploração e apreciação de diversos estilos 

musicais; execução, improvisação, recriação, arranjos com elementos musicais diversos e 

estilos musicais diversos, bem como pesquisa sobre música e músicos, estão vinculados ao 

modelo (T)EC(L)A de Swanwick (2003b) porque estão relacionados a aspectos da técnica, da 

execução, da composição, da literatura e da apreciação musicais. 

Constatamos também que a competência conhecer, apreciar e interpretar vários estilos 

e manifestações musicais, especialmente a cultura brasileira e a regional, está relacionada ao 

segundo princípio da educação musical proposto por Swawick (2003a), no qual o autor sugere 

considerar o discurso musical dos alunos, e também às culturas juvenis que, de acordo com 

Corti e Souza (2004), Dayrell (2003, 2005), Arroyo (2009), Souza (2004, 2009), precisam 

dialogar com a escola, ainda que isso não seja um processo simples por causa das várias 

tensões existentes nesse campo. 

A competência usar e cuidar da voz por meio de técnicas adequadas à faixa etária dos 

alunos se coaduna com as proposições de Ream (1973) quando ele sugere algumas 

orientações que poderão ajudar no desenvolvimento do trabalho com a voz masculina no 

período da mudança vocal característica da adolescência. Além disso, vinculam-se às ideias 

de Correia (1989), de Oliveira (2003), de Ream (1973), e de Costa (2007) quando esta autora 

afirma que a atividade coral é um grande benefício para adolescentes, contribuindo para a 

ampliação de sua visão de mundo, preparando-os para a atuação na sociedade com princípios 

de solidariedade, companheirismo, confiança e harmonia em grupo. 

Em concordância com os autores citados no parágrafo anterior, Fucci-Amato (2012, 

p.111) afirma que a escola é um local privilegiado para conhecer novas formas de expressão 
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individual e coletiva e que “a produção vocal é também um trabalho em equipe e pode 

estabelecer um compromisso de união do grupo com responsabilidade, respeito e dedicação, 

independentemente de dificuldades de aprendizado que possam surgir”. 

Por fim, verificamos também que os saberes habilidades motoras corporais, vocais e 

instrumentais se articulam com os conteúdos procedimentais propostos por Zabala (1999) – 

um conjunto de ações coordenadas dirigidas à realização de um objetivo, relacionadas com 

destreza e habilidade. Entendemos que boa parte dos conteúdos de música é desse tipo. 

De forma geral, a proposta curricular para o ensino fundamental Arte-Música do 

município de Jaboatão dos Guararapes traz proposições relevantes ao ensino de música em 

escolas básicas no momento atual. No entanto, percebemos que faltou uma discussão sobre os 

pontos fundamentais do documento e uma articulação das proposições dos autores que 

fundamentaram a proposta com a própria realidade da rede de ensino no texto, mesmo 

sabendo que o ensino de música foi implantado em Jaboatão dos Guararapes no ano de 2010. 

Detectamos, ainda, a ausência da articulação entre os próprios autores que 

fundamentaram a proposta, uma vez que esses autores têm pontos que merecem destaque e 

discussão. Acreditamos que essa discussão teórica, articulada com a realidade do ensino de 

música no município, daria maior propriedade e consistência ao documento como um todo, 

trazendo mais clareza para os leitores, principalmente para os professores de música que são 

os profissionais diretamente atingidos pelas demandas do documento. 

A proposta curricular, como um documento orientador da prática, pode contribuir para 

a construção dos saberes experienciais dos professores de música da rede jaboatonense, uma 

vez que, de acordo com Tardif (2010), a prática pode ser vista como um processo de 

aprendizagem por meio do qual os docentes retraduzem sua formação e a adaptam à profissão. 

b) O documento da formação continuada do componente curricular Arte-Música trata 

do planejamento do ensino de música no ano de 2012 para a rede municipal. O texto de uma 

página traz a organização do ensino e o quadro de conteúdos para os alunos do primeiro ao 

nono ano do ensino fundamental. 

No planejamento para o ano de 2012, define-se que o ensino de música será 

organizado através de módulos com alunos de séries distintas e níveis equivalentes de 

adiantamento da matéria, já que todos os alunos do primeiro ao nono ano serão iniciados em 

música. De acordo com o documento, não está sendo viável pré-estabelecer e fixar conteúdos 

para o período do ensino fundamental. O quadro de conteúdos apresenta como fundamento o 

modelo (T)EC(L)A e contém somente o que seria abordado no primeiro módulo: vivência de 

estilos e elementos da linguagem musical – os outros módulos não aparecem no documento. 
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Na vivência de estilos deveriam ser abordados, no mínimo: dois estilos regionais 

pernambucanos, que incluem contribuições musicais com influências africanas e indígenas 

(ciranda, coco de roda, coco de embolada, maracatu, frevo, baião, xote, capoeira, caboclinhos, 

etc); dois estilos definidos em sala de aula (funk nacional, rap nacional, rock, balada, folk, 

etc.); dois estilos nacionais (samba, choro, cantigas de roda, axé, ijexá, afoxé, etc.); e música 

erudita. Os elementos da linguagem musical contemplados no primeiro módulo seriam: a 

música como arte dos sons e seu caráter temporal; som; timbre; sons de altura definida e 

indefinida; silêncio; pulsação; acentuação; marcações em compassos; solfejo manossolfa
5
; 

reconhecimento de instrumentação; textura; características ambientais; etc. 

A organização do ensino da rede de Jaboatão dos Guararapes, feita através de 

módulos, apresenta uma configuração diferenciada em relação à natureza dos conteúdos e aos 

objetivos da aprendizagem, mas também reflete a peculiaridade do momento de implantação 

do ensino de música no município. Conforme Zabala (1998), esse tipo de organização dos 

alunos em grupos/classes móveis ou flexíveis caracteriza agrupamentos nos quais os 

componentes do grupo/classe são diferentes conforme as atividades, áreas ou matérias. No 

caso desse município, os alunos se organizam, no que diz respeito ao conteúdo de música do 

componente curricular Arte, de acordo com as atividades musicais que desejam fazer – canto 

coral para crianças e adolescentes e flauta doce durante o ano de 2012 na escola pesquisada. 

Entendemos que essa organização propicia uma estratégia de aprendizagem adequada nesse 

momento de implantação da música na rede, porque essa organização da sala, de acordo com 

o nível de conhecimento da matéria, favorece o trabalho do professor e a iniciação dos alunos 

no conhecimento musical escolarizado. Os grupos musicais criados para o ensino de música 

na escola pesquisada, durante o ano de 2012, poderiam facilitar a iniciação musical, pois a 

voz é o instrumento musical acessível a boa parte dos alunos e a flauta doce é o instrumento 

comumente utilizado na iniciação à prática instrumental a partir do século XX. Além disso, os 

grupos musicais usados como estratégia no ensino dão oportunidade de escolha ao aluno, 

apesar dos poucos grupos existentes no ano passado na escola pesquisada. 

A inviabilidade do preestabelecimento e do estabelecimento dos conteúdos para todos 

os anos do ensino fundamental parece estar relacionada à falta de conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o conhecimento musical sistematizado. É provável que alguns alunos já tenham 

estudado música em escolas especializadas, igrejas, organizações não governamentais ou de 

outra forma. Na escola pesquisada, por exemplo, havia uma aluna de canto coral que estudava 

                                                 
5
 Sobre a definição de manossolfa ver página 17 dessa dissertação. 
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violino no Conservatório Pernambucano de Música. Entretanto, possivelmente, boa parte dos 

alunos da rede não seriam ainda iniciados no conhecimento musical escolarizado. Dessa 

situação, talvez, advenha a inviabilidade de se estabelecerem os conteúdos para todos os anos 

do ensino fundamental. 

A natureza dos conteúdos propostos no documento da formação continuada 

provavelmente está relacionada aos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e 

atitudinais propostos por Zabala (1999). Inferimos a utilização desses conteúdos, que não 

estão explícitos no documento, porque, se o documento propõe a vivência de determinados 

estilos musicais no primeiro módulo e a abordagem dos elementos da linguagem musical na 

perspectiva da música como arte dos sons e seu caráter temporal, é provável que esses 

conteúdos sejam abordados na perspectiva dos conteúdos propostos por Zabala, pois: os 

conteúdos factuais abrangem o conhecimento de fatos, situações, dados, fenômenos concretos 

e singulares indispensáveis para compreender situações; os conteúdos conceituais englobam a 

aprendizagem de termos abstratos que exigem um processo de elaboração pessoal para a 

compreensão do significado; os conteúdos procedimentais são um conjunto de ações 

coordenadas dirigidas à realização de um objetivo, relacionadas com destreza e habilidade, e 

os conteúdos atitudinais abrangem valores, atitudes e normas. 

Chamou-nos a atenção estar prevista no quadro de conteúdos a abordagem do funk e 

do rap nacionais, do rock, entre outros estilos característicos das culturas juvenis, pois 

constatamos que ainda há certa resistência à abordagem desses conteúdos na escola. Essa 

iniciativa é relevante porque o diálogo da escola com a cultura dos jovens pode contribuir 

para a construção das subjetividades dos adolescentes enquanto sujeitos inseridos em 

determinado contexto sociocultural. Na concepção de Arroyo (2007), pesquisas de campo 

realizadas na escola, cujo recorte se dá na interação entre juventude e música através de aulas 

e oficinas que foram consideradas bem-sucedidas por professor, estudantes e comunidade 

escolar, poderiam oferecer informações relevantes para entender a articulação da escola com 

as culturas juvenis. 

Por fim, chamou-nos a atenção o fato de o documento ter apenas uma lauda e não 

tratar da formação continuada dos professores, mas sim da organização do ensino, apesar de o 

seu título dizer tratar-se da formação continuada dos docentes de música da rede. Não 

observamos também, no primeiro módulo exposto no documento, os gêneros e estilos a serem 

abordados na música erudita. Até o fechamento das análises, não tivemos acesso a nenhum 

documento que tratasse das diretrizes para a formação continuada dos professores de Arte-

Música da rede de Jaboatão dos Guararapes. 
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c) O projeto político-administrativo-pedagógico – PPAP da Escola Grécia Antiga foi 

construído com a participação de representantes de todos os segmentos da comunidade 

escolar. A estruturação dele consiste nos seguintes pontos: apresentação, diagnóstico 

(identificação da escola, situação da escola/comunidade; situação da escola/alunos, aspectos 

físicos, equipamentos e mobiliários, recursos humanos); justificativa; missão; valores; visão; 

princípios filosóficos do trabalho escolar; objetivos gerais e específicos; metas; princípios 

norteadores da educação; autoavaliação da escola e monitoramento; avaliação, monitoramento 

e acompanhamento. A análise desse documento visou conhecer o planejamento relacionado à 

organização curricular do componente Arte-Música, dados sobre a formação continuada de 

professores, bem como a formação que pretende ser oferecida aos estudantes pela escola. 

Os princípios norteadores da educação baseiam-se na concepção de que a Escola 

Grécia Antiga deve ser uma instituição que ofereça ao aluno a formação global, visando ao 

desenvolvimento harmonioso de sua personalidade, utilizando-se de técnicas modernas de 

aprendizagem, integrando o estudante ao meio com vistas ao seu crescimento e dando a ele a 

oportunidade de se tornar “um ser humano basicamente feliz”. O plano de ação para o ano de 

2012 não fora anexado ao documento, conforme previsto no sumário. Por isso não pudemos 

verificar o planejamento para o referido ano. 

Ainda de acordo com o PPAP da Escola, todo trabalho e toda ação escolar deverão 

buscar integrar educação, cultura, comunidade, não se restringindo a trabalhos intelectuais 

teóricos desassociados da prática. A escola deve ser um local onde a comunidade na qual está 

inserida seja capaz de construir conhecimentos úteis para formar uma sociedade mais justa e 

preparada para promover mudanças. A instituição pretende formar cidadãos conscientes que 

sejam capazes de compreender e criticar a realidade, atuando na busca do respeito ao ser 

humano e da superação das desigualdades e formando cidadãos criativos, responsáveis, 

participativos, críticos e compromissados. 

Observamos que o PPAP da Escola Grécia Antiga foi baseado na perspectiva de 

formação integral dos alunos, que é proposta por Zabala (1998). Percebe-se que há um 

convite constante no documento à reflexão crítica sobre a condição de cidadania dos 

estudantes e das pessoas da comunidade em que vivem. Há uma preocupação de que a escola 

esteja inserida nessa comunidade de forma ativa e de que a instituição seja significativa para 

os que dela fazem parte, para o bairro e para o município. Constatamos ainda que o projeto se 

harmoniza com dois eixos dos saberes necessários à prática educativa na concepção de Freire 

(2007): ensinar não é transferir conhecimento e ensinar é uma especificidade humana. 

Nessas concepções, ensinar é criar as possibilidades para a própria construção do 
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conhecimento, e a educação é vista como um ato de intervenção no mundo, seja no aspecto 

positivo ou negativo do termo intervenção, isto é, a aspiração de mudanças na sociedade ou a 

manutenção da ordem injusta. No caso da escola pesquisada, a opção é pela aspiração de 

mudanças na sociedade. Há uma preocupação constante no documento em desenvolver o 

senso crítico e a responsabilidade dos alunos para com eles mesmos e a sociedade.  

O projeto pedagógico da Escola Grécia Antiga está bem fundamentado na concepção 

de formação integral do estudante e em princípios da pedagogia crítica, apesar de não atribuir 

referência teórica a nenhum dos autores filiados a essas concepções em seu texto. A parte do 

diagnóstico da escola está clara, bem como a visão, a missão, os valores, as metas, os 

objetivos geral e específicos, os princípios filosóficos do trabalho escolar e os princípios 

norteadores da educação. Entretanto, detectamos a inexistência de elementos importantes 

constituintes de um projeto político-pedagógico, tais como: a organização curricular, a 

proposta de formação continuada para professores e funcionários, a proposta para inclusão de 

pessoas com deficiência. No caso da avaliação, o ponto estava presente no documento, mas 

não havia nenhuma referência à concepção avaliativa e a seu processo de realização na escola. 

Apenas estava escrito que a avaliação seria contínua e sistemática e que as atividades e os 

resultados seriam acompanhados bimestralmente. O plano de ação para o ano de 2012 

também não constava. Tais lacunas não nos permitiram fazer a análise dos aspectos referentes 

à formação continuada dos professores da instituição e à organização curricular do 

componente Arte-Música. 

d) Os registros das músicas utilizadas durante as aulas do segundo semestre foram 

feitos em partitura, em letras, bem como em letras e cifras. As músicas cantadas pelo coro 

foram: ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas; Sabiá, também de autoria de Luiz 

Gonzaga e Zé Dantas; Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira; Canção da América, 

de Milton Nascimento e Fernando Brant; Caçador de mim, de Sérgio Magrão e Luis Carlos 

Sá; e Um feliz Natal, de José Feliciano e versão de Ivan Lins. Somente a música Canção da 

América tinha partitura com letra e cifra. Com o intuito de podermos analisar as melodias das 

outras canções que não tinham partitura, procedemos à transcrição das mesmas a partir da 

gravação utilizada pela professora durante as aulas. Para todas as músicas de Luiz Gonzaga, 

foram usadas gravações do Rei do Baião. Para a música Caçador de Mim, foi usada a 

gravação de Milton Nascimento. Para a música Um Feliz Natal, usou-se a gravação de Ivan 

Lins e José Feliciano. O foco da nossa análise foram a tessitura vocal, a letra, o gênero e o 

estilo das músicas – estes dois últimos pontos serão fundamentados de forma geral no final 
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dessa parte da seção, uma vez que todas as músicas analisadas são do gênero popular nacional 

ou internacional. 

A canção ABC do Sertão tem uma letra repleta de regionalismos característicos do 

Sertão nordestino, provavelmente da época em que a música foi escrita – 1953, pois, no 

interior do nordeste, atualmente, não é comum o alfabeto ser soletrado dessa maneira. Como 

todas as músicas trabalhadas pelo Coro Juvenil Apolo no segundo semestre de 2012, exceto 

Um Feliz Natal, a canção é do gênero Música Popular Brasileira – MPB. O ritmo da música 

ABC do Sertão é o forró, e a tessitura vocal da música vai do ré# 4 ao mi 5. 

 

 

FIGURA 2 – Letra e melodia da canção ABC do Sertão 

 

A escolha de uma música cuja letra apresenta um linguajar característico de 

determinada região do país possibilita aos estudantes aprender a lidar com diferenças culturais 

de forma mais natural. É bastante provável, como dissemos, que o alfabeto não seja soletrado 

dessa forma no sertão nordestino de hoje em dia, mas o contato com músicas cujo texto tenha 

essas características pode se tornar também propício à abordagem das variações linguísticas 

das diversas regiões do país – apenas um dos aspectos da multiculturalidade brasileira. A 

interpretação ficou consagrada pelo músico pernambucano, que é considerado o Rei do Baião 

– Luiz Gonzaga, cujo centenário de nascimento foi comemorado em 13 de dezembro de 2012. 

Acerca da tessitura vocal da música, de acordo com Ream (1973), percebemos que ela está 

adequada para vozes de soprano. Ressaltamos que essa adequação está atrelada à condição de 

que o coro esteja em um nível de afinação compatível com a região média-aguda que a canção 

atinge. Por outro lado, também usando a classificação de Ream (1973), consideramos que a 

tessitura da canção está inadequada para os contraltos e os meninos que estão em fase de 

muda vocal na primeira, segunda ou terceira etapas. 
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A obra musical Sabiá, por sua vez, tem um texto que trata do diálogo de uma pessoa 

apaixonada com um sabiá, a qual pede ao pássaro que a ajude a encontrar o seu bem e, assim, 

aliviar sua dor. A letra remete à vida no campo, à dor e ao sofrimento de um amor não 

correspondido. A música, contraditoriamente, foi composta na batida alegre do xote. Talvez 

uma estratégia bem-humorada usada pelos autores para tratar das dores do amor de uma 

forma mais sutil. A tessitura da música vai do si 3 ao mi 5. 

 

FIGURA 3 – Letra e melodia da canção Sabiá 

 

A tessitura da canção está adequada para vozes de soprano, desde que o coro esteja em 

um nível de afinação compatível com a região grave-média-aguda que a canção atinge. 

Percebemos também, de acordo com a classificação de Ream (1973), que a tessitura da 

música não está apropriada para os contraltos e os meninos que estão na primeira, segunda ou 

terceira etapas da muda vocal. 

A música Paraíba, também em ritmo de xote, tem uma letra que faz menção à seca: 

“lama virou pedra”, “mandacaru secou”, “ribaçã de sede bateu asa e voou” e à própria saída 

do personagem da música: “foi aí que eu vim m’imbora carregando a minha dor”. Essas são 

situações típicas do sertão nordestino em seus aspectos ambientais e sociais. O texto faz 
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menção ao estado da Paraíba como um estado forte e valente. A tessitura da peça musical 

compreende as notas do mi 4 ao lá 5. 

 

 

FIGURA 4 – Letra e melodia da canção Paraíba 

 

O ritmo sincopado da música é delineado por uma tessitura um tanto aguda para vozes 

de soprano, uma vez que o ponto culminante da melodia atinge a nota aguda de lá 5, com 

sustentação de dois tempos. Essa é uma região difícil de ser cantada por coros com pouca 

experiência musical. Para Ream (1973), a tessitura ideal para vozes de soprano é do si3 ao fá 

5. Dessa forma, entendemos que a música está inadequada para a voz de soprano. A tessitura 

da música não está apropriada também para os contraltos e os meninos que estão na primeira, 

segunda ou terceira etapas da muda vocal porque extrapola os limites dessas vozes na região 

aguda. 
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Com uma letra que trata de amizade, fraternidade, afeto, despedidas e reencontros, a 

música Canção da América tem um texto em linguagem simples, clara e poética. Essas 

temáticas abordadas na música nos remetem aos conteúdos atitudinais de Zabala (1998) e 

podem se constituir como uma oportunidade para trabalhar valores, atitudes e normas com os 

estudantes. Seu estilo é balada, e sua tessitura na partitura utilizada pela professora Euterpe 

vai do lá 3 ao si 4. 

 

FIGURA 5 – Letra e melodia da música Canção da América 

 

A tessitura da melodia está adequada, conforme a classificação de Ream (1973), para 

meninos na primeira etapa de mudança vocal, quando começam a perder as notas agudas, e 

para contraltos. A tessitura fica um pouco grave para os sopranos, mas não impede a sua 

execução, porquanto o canto em conjunto possibilita que as outras vozes que atingem com 

facilidade as notas mais graves possam trazer um volume maior ao trecho em que os sopranos 

não tenham tanto volume na região grave. Os rapazes na segunda e terceira etapas de 

mudança provavelmente sentirão dificuldades, pois a tessitura está aguda para os meninos que 

estão na segunda etapa de mudança e grave para os que estão na terceira etapa. 
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A música Caçador de Mim parece trazer uma reflexão sobre a vida com seus amores, a 

luta e os temores que enfrentamos no dia a dia. Tudo isso numa constante busca de si mesmo 

com vistas ao autoconhecimento. Também nos remete aos conteúdos atitudinais de Zabala 

(1998) e pode se constituir como uma oportunidade para trabalhar a necessidade do 

estabelecer relações afetivas, bem como uma revisão e avaliação da própria atuação. Seu 

estilo é balada e sua tessitura vai do sol 4 ao fá# 5. 

FIGURA 6 – Letra e melodia da canção Caçador de Mim 

 

A tessitura da melodia da música, que transcorre em ritmo fluente de compasso binário 

composto, está adequada para as vozes de soprano. Nós a consideramos cansativa porque é 

caracterizada por notas recorrentes na região aguda da voz, o que pode desgastar os coristas 

durante o ensaio, mas não impede a sua execução desde que a afinação do coro esteja 

compatível com a região que a canção atinge. A tessitura está inadequada para contraltos e 

para os rapazes em todas as três etapas de mudança vocal. 

Como última canção utilizada pelo coro no segundo semestre de 2012, a música Um 

Feliz Natal é uma versão da música Feliz Navidad, composta em espanhol e em inglês pelo 

compositor porto-riquenho José Feliciano. A letra da música diz respeito à festa natalina e, na 

versão de Ivan Lins, fala também em justiça, um novo tempo, beleza e amor. Na versão feita 

pelo músico brasileiro, o texto ficou em três línguas: português, espanhol e inglês. O ritmo é 

de salsa, e a tessitura da música abrange de fá#4 a fá# 5. 
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FIGURA 7 – Letra e melodia da canção Um Feliz Natal 

 

A tessitura da canção está adequada para as vozes de soprano. Entretanto, como 

aconteceu na música Caçador de Mim, consideramos a melodia cansativa porque é 

caracterizada por notas recorrentes na região aguda da voz, o que pode desgastar os coristas 

durante o ensaio. Isso não impede a sua execução, conforme já dissemos, desde que a 

afinação do coro esteja compatível com a região que a música alcança. A tessitura não está 

apropriada para as vozes femininas de contralto e para os rapazes em todas as três etapas de 

mudança vocal. 
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Como pudemos observar, a Escola Grécia Antiga tem cumprido as orientações 

constantes no PCN – Arte sobre a utilização da música popular, demonstrando uma 

concepção aberta e abrangente sobre a formação musical do aluno. Nesse sentido, Penna 

(2001) afirma que é um desafio suplantar a separação histórica entre música erudita e música 

popular. Esse direcionamento, contido nos PCN’s (BRASIL, PCN/Arte, 1998) para o terceiro 

e quarto ciclos, prevê que, conhecendo e apreciando a produção musical do seu meio 

sociocultural e do conhecimento musical legado pela humanidade em épocas e locais 

distintos, o estudante pode aprender a valorizar essa diversidade sem preconceitos culturais, 

étnicos, estéticos e de gênero. Os textos das músicas trabalhadas estavam compatíveis com a 

idade dos adolescentes e com temáticas de abordagens relativas a questões ambientais, 

sociais, políticas, culturais e afetivas. Os ritmos e os estilos das canções foram diversificados, 

proporcionando o acesso ao conhecimento musical com variedade e riqueza. 

Por outro lado, de forma geral, também observamos que a maior parte das canções 

estava numa tessitura inadequada para vozes adolescentes – agudas ou graves para as vozes. 

Além disso, o fato de os arranjos serem todos em uníssono dificulta o trabalho com vozes de 

diferentes limites, como é o caso do coro de adolescentes, diferentemente de um coro infantil 

no qual é relativamente simples trabalhar uma canção toda em uníssono, desde que respeitada 

a tessitura vocal adequada e o estilo apropriado à idade. Por vezes, as músicas têm um 

delineamento melódico que dificulta o canto de coro em uníssono na tonalidade original ou 

em outras tonalidades. Outro fator a ser considerado é que, na execução da música popular, 

costuma-se adequar a tonalidade da música ao timbre vocal do cantor. No caso de um coro de 

adolescentes, conforme já dissemos, seria difícil essa adequação. A estratégia mais adequada 

seria a composição e/ou utilização de arranjos dessas músicas para vozes adolescentes e não 

sua utilização para o coro em uníssono. De acordo com Torres e colaboradores (2003), a 

construção do repertório de um grupo coral é uma motivação constante e elemento vital para o 

processo de ensino aprendizagem. Nessa escolha, devem ser considerados os aspectos 

estruturais do coro, como horário e infraestrutura, a idade e o gênero dos participantes, os 

aspectos técnicos musicais como classificação vocal dos participantes, os aspectos contextuais 

do repertório, como identificação com a música e a temática, a letra e a linguagem do texto 

musical, bem como as vozes, a tonalidade, a melodia, e a dificuldade da partitura. 

e) O relatório da pesquisa sobre canto coral realizada pela professora Euterpe com os 

alunos foi estruturado a partir das perguntas feitas aos alunos: 1. O que você acha do horário 

das aulas de canto coral?; 2. A quarta-feira é um dia ideal? Indicaria outro? Sim ou não? 3. O 

primeiro momento com atividades e exercícios relacionados à voz é importante para o bom 
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canto ou não? Justifique sua resposta; 4. Foi importante para você conhecer um pouco do 

repertório de Luiz Gonzaga? Por quê? Devido ao curto tamanho do documento e 

considerando a importância das informações nele contidas, ele será analisado em sua 

totalidade. 

O Coro Juvenil Apolo é constituído por alunos do 5ºA, do 6ºB, do 7ºA, do 7ºB, do 

8ºA, do turno da tarde. Responderam à pesquisa cinco estudantes, sendo quatro alunas do 7ºA 

e um aluno do 6ºB – somente duas das cinco turmas de que o grupo coral é constituído. As 

duas primeiras questões dizem respeito ao dia e ao horário das aulas de canto coral para 

adolescentes; a terceira questão está relacionada ao primeiro momento da aula, os exercícios 

vocais; e a última questão diz respeito ao músico mais utilizado no repertório realizado 

durante o ano de 2012. 

Todos os alunos acharam o horário das aulas de canto coral bom, ótimo ou adequado. 

Entretanto, três afirmaram que indicariam outro dia para o ensaio e dois prefeririam não 

mudar de dia – a aula de canto coral acontecia das 10h às 10h50 das quartas-feiras no ano 

passado. Sobre o período do exercício vocal, somente um estudante afirmou que é importante 

porque é necessário aquecer a voz. Um aluno disse que não gostava, e os outros três 

pareceram não entender que exercícios vocais se relacionavam ao treino vocal: afirmaram que 

não achavam importantes os exercícios vocais porque o canto coral é para ensaiar e não para 

fazer atividades e dois afirmaram que o coral não é para escrever. Acerca do conhecimento do 

repertório de Luiz Gonzaga, todos os alunos foram unânimes em afirmar ter sido importante 

para eles conhecer esse cantor e compositor pernambucano. 

A iniciativa da professora Euterpe de ouvir seus alunos acerca da atividade de canto 

coral demonstra comprometimento profissional e respeito aos estudantes. De acordo com 

Freire (2007), não existe docência sem alunado, uma vez que a pessoa que ensina aprende ao 

ensinar e a pessoa que aprende ensina ao aprender. Nessa perspectiva, Tardif (2010) sustenta 

que o saber do professor está situado na interface entre o individual e o social, baseando-se 

em alguns fios condutores. No relatório analisado, percebemos que há uma relação íntima 

com o trabalho da professora na escola e na sala de aula – saber e trabalho, que os saberes da 

experiência cotidiana do trabalho parecem estar alicerçando o trabalho dessa professora – 

experiência do trabalho enquanto fundamento do saber e que existe uma interação que marca 

o saber dos atores que atuam juntos, a professora e alunos em uma sala de aula – saberes 

humanos a respeito de seres humanos. 

f) O jornal O M@nuscrito é uma publicação da secretaria de educação do município 

que traz informações sobre o que acontece nas escolas da rede, proporcionando a troca de 
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informações entre as instituições de ensino. As duas matérias sobre a Escola Grécia Antiga 

foram o foco da nossa análise. 

A primeira matéria, datada de novembro de 2010, é intitulada “Semana da Música 

anima escolas do município: dois professores de música aprovados no último concurso estão 

ensinando desde agosto”. A professora Euterpe, da Escola Grécia Antiga, foi entrevistada e 

falou que a proposta das atividades da semana da música era sensibilizar os alunos através de 

ritmos. Durante o período, apresentaram-se na escola o Coro do 4º ano, dueto de flauta doce e 

teclado, hip hop, swingueira, grupo de percussão e grupos convidados. O encerramento foi 

feito no dia 24 de novembro com a apresentação do coro dos alunos do 5º e 6º ano e de uma 

banda convidada. O professor da outra escola do município de Jaboatão dos Guararapes 

também falou das atividades realizadas na instituição de ensino em que atua. 

A escola básica é o espaço democrático no qual os estudantes podem ter acesso à 

educação musical. Portanto, incluir a semana da música no calendário escolar se constitui 

como uma estratégia para sensibilizar não somente os alunos, mas também os gestores, os 

professores, os pais de alunos e a comunidade para a música e para a implantação do ensino 

musical na escola, visto que 2010 foi o ano em que esse conteúdo do componente curricular 

Arte foi iniciado na rede de Jaboatão dos Guararapes. Constatamos que a atividade realizada 

pela professora Euterpe pôs em prática a tríade fazer, apreciar e contextualizar arte prevista 

nos PCN’s/Arte (BRASIL, 1998). Nessa perspectiva, o conhecimento artístico é construído de 

forma ativa pelos estudantes, inserido nos contextos de arte internacional, nacional, regional 

ou local. Os alunos executaram música através dos grupos musicais da escola, apreciaram a 

música produzida pelos colegas e por músicos convidados e, finalmente, por meio do 

repertório executado, tiveram contato com o legado musical local, regional, nacional e 

internacional. 

Outro aspecto percebido nessa atividade foi o contato com o repertório das culturas 

juvenis dos estudantes – hip hop e swingueira. Novamente vemos a Escola Grécia Antiga 

buscando um diálogo com a(s) juventude(s) e suas culturas, conforme recomendam Corti e 

Souza (2004), Dayrell (2003, 2005), Arroyo (2009), Souza (2004, 2009), mesmo não sendo 

um processo simples. Tal iniciativa contribui para a construção das subjetividades dos jovens 

e adolescentes enquanto sujeitos inseridos em determinado contexto sociocultural. 

A segunda matéria foi publicada no jornal dos meses de janeiro/fevereiro de 2012. A 

entrevista foi dada por uma das gestoras da Escola Grécia Antiga e trata da festa de carnaval 

realizada no colégio. A festividade contou com um baile de máscaras, apresentações de frevo, 

maracatu, caboclinho e blocos de rua organizados por professores e alunos. Houve também 
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um desfile do Galo da Madrugada com uma homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Os 

temas abordados no carnaval foram vivenciados por todas as turmas sob a forma de projetos 

durante as primeiras semanas de aula, quando os alunos pesquisaram sobre as temáticas 

abordadas na semana pré-carnavalesca orientados pelos professores. 

Novamente detectamos a ligação da escola com a cultura popular, contribuindo para o 

desenvolvimento do senso estético crítico e a construção de sua formação artística. Autores 

como Penna (2001) – música popular, Corti e Souza (2004), Dayrell (2003, 2005), Arroyo 

(2009), Souza (2004, 2009) – culturas juvenis reiteram a importância de essas culturas serem 

abordadas pelas escolas. Percebe-se que a Escola Grécia está atenta a essas demandas, e isso 

também parte da própria gestão, não somente da professora de música. Esse direcionamento é 

significativo para a formação do aluno e aponta para dois dos três eixos dos saberes 

necessários à prática educativa que são propostos por Freire (2007) – ensinar é criar as 

possibilidades para a própria produção ou construção do conhecimento (ensinar não é 

transferir conhecimento) e a educação é um ato de intervenção no mundo (ensinar é uma 

especificidade humana), pois a festividade possibilitou a construção dos conhecimentos de 

professores e alunos, bem como estava relacionada a uma festa que é comemorada no país 

inteiro – o carnaval. 

Nesta seção, conseguimos obter informações sobre a Escola Grécia Antiga, sobre as 

orientações para o ensino de música na rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, incluindo 

a formação continuada dos professores de música, e sobre o processo de ensino de canto coral 

para adolescentes na escola pesquisada. Na seção seguinte, falaremos sobre os achados 

provenientes das observações das aulas de canto coral da professora Euterpe com o Coro 

Juvenil Apolo da Escola Grécia Antiga. 

 

4.2. Observações 

 

As observações das aulas de canto coral do Coro Juvenil Apolo foram realizadas com 

o objetivo de conhecer como se dá o processo de ensino de canto coral, verificar como a 

professora Euterpe se relaciona com seus alunos adolescentes, identificar como são 

trabalhados os conteúdos de canto coral e identificar saberes mobilizados pela docente na 

prática de canto coral com adolescentes. As categorias de análise surgiram a partir dos dados 

coletados nas observações. 

O primeiro contato com a Escola Grécia Antiga foi realizado na manhã do dia 23 de 

maio de 2012. A professora nos apresentou as dependências da instituição. Vimos que a 
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escola não tinha uma estrutura moderna, mas observamos o cuidado com a limpeza, com a 

pintura e com a caracterização de um ambiente escolar que fosse agradável para professores, 

alunos e funcionários, dentro das condições possíveis, obviamente. 

Fomos apresentada a professores, funcionários e alunos da instituição pela professora 

Euterpe. Nenhuma das duas gestoras da escola estava presente na escola, pois uma estava de 

férias e a outra somente ficaria no turno da tarde e da noite, com alunos dos anos finais do 

Fundamental e EJA, respectivamente. Estava responsável pela escola, naquele período 

matinal, uma coordenadora de Apoio, uma ex-gestora da escola que está próxima da 

aposentadoria. O início das observações, que havia sido marcado para junho pela professora 

Euterpe, só foi realizado em julho por causa dos festejos juninos e do recesso escolar, 

conforme solicitação da própria professora pesquisada. 

As observações foram iniciadas em 18 de julho de 2012 e encerradas em 17 de 

dezembro de 2012. Foram realizadas nove observações de aula e quatro observações de 

ocasiões especiais – apresentações do coro, audição de concerto didático da Orquestra 

Sinfônica do Recife no Teatro Santa Isabel, confraternizações na escola. 

Enfrentamos dificuldades nas coletas em virtude de cancelamentos, adiamentos de 

aulas ou antecipações do horário das aulas. Percebemos que os empecilhos na recolha dos 

dados aconteceram por causa da fase de implantação do ensino de música na escola: faltavam 

salas para a ministração de aulas; o funcionamento da turma de canto coral era em turno 

diferenciado por não haver horário disponível no turno regular, exceto na educação infantil; 

ocorriam atividades no horário da aula que não estavam previstas no planejamento – passeios, 

ajustes de roupa para o desfile de sete de setembro; os alunos se dispersavam facilmente se a 

professora faltasse no dia anterior à aula deles, entre outros fatores. 

Durante todo o período de observação houve doze cancelamentos e três transferências 

de aulas. É importante destacar que, em meio a todos esses contratempos, nunca faltou 

comprometimento da professora Euterpe e da gestão da escola, assim como de professores e 

coordenadores, em buscar soluções e criar estratégias para que o trabalho de música pudesse 

retomar o seu processo de consolidação na escola. Além disso, a professora pesquisada nos 

dava todas as informações sobre cancelamentos e transferências com antecedência, quando 

era possível, sempre buscando prover de informações a nossa pesquisa. 

a) A primeira categoria que emergiu das observações realizadas na Escola Grécia 

Antiga foi condições de trabalho. Apesar de a escola ter uma estrutura simples, mas bem 

cuidada, as aulas de música foram bastante prejudicadas no decorrer de todo o segundo 

semestre por questões de infraestrutura, planejamento e equipamentos – não havia uma sala 
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específica para as aulas de canto coral, atividades eram marcadas no horário da aula e 

faltavam instrumentos musicais que dessem suporte à atividade coral. 

Das nove observações de aulas realizadas, três ocorreram em salas de aula 

convencionais distintas e seis, na biblioteca. Nas salas convencionais, os alunos e a professora 

enfrentaram calor, barulho vindo da quadra de esportes e varrição da faxineira – esta limpava 

a sala para o turno da tarde enquanto a professora Euterpe recebia os alunos para uma aula. 

Na biblioteca, o espaço era pequeno para a quantidade de estudantes e quente porque o 

condicionador de ar estava quebrado e o ventilador não dava conta de refrescar a todos. Além 

disso, depois de terminar a aula na biblioteca, a professora de música sempre tinha que deixar 

a sala arrumada para não prejudicar o trabalho da biblioteca no dia seguinte. Às vezes, a 

funcionária que era responsável pela biblioteca no turno da tarde dizia que a professora não 

arrumasse que ela mesma faria a arrumação. Percebíamos que, quando as aulas ocorriam na 

biblioteca, os alunos ficavam muito agitados. É possível que a alteração no comportamento da 

turma ocorresse pelo reduzido espaço em que estavam acomodados e pelo calor excessivo. 

Algumas vezes, eles se queixavam do calor em demasia e a professora Euterpe tinha que 

terminar a aula antes do previsto. É importante destacar que, no encerramento da audição de 

natal da escola, na qual o Coro Juvenil Apolo cantou, depois de uma das gestoras da escola 

parabenizar a professora de música como uma excelente profissional, os professores presentes 

aplaudiram a colega e um deles gritou o refrão: “sala de música! sala de música!”. 

A marcação de atividades no horário da aula de canto coral trouxe prejuízo à 

frequência dos alunos. Somente no mês de agosto quatro aulas foram canceladas por causa de 

ensaio para um desfile escolar, de passeio a um parque de diversões sem o conhecimento 

prévio da professora de música e de medição de fardamento para o desfile cívico. No mês de 

setembro, os alunos começaram a se dispersar, não frequentando as aulas, sendo necessária 

uma reunião entre a professora de música, o professor de artes visuais e as gestoras a fim de 

definir estratégias para a retomada das atividades de música e consolidação da área de Arte na 

escola. 

Acerca do que observamos na escola, Zabala (1998) nos alerta quanto ao planejamento 

necessário à distribuição do tempo e do espaço a fim de organizar da melhor maneira as 

atividades escolares.  O planejamento de tempos e espaços tem influência crucial na definição 

de diferentes formas de intervenção pedagógica. Para o autor, os conteúdos procedimentais, 

como é o caso do canto coral, exigem a revisão do tratamento do espaço devido à realização 

de diferentes atividades. O tempo deve ser utilizado de acordo com as necessidades 

educacionais. Após o fechamento das observações, tomamos conhecimento de que a turma de 
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canto coral para adolescentes estava funcionando em turno regular, o que mostra que a Escola 

Grécia Antiga estava atenta a essas demandas, fazendo os ajustes necessários em relação ao 

tempo escolar. 

O último elemento observado nas condições de trabalho foi a ausência de um 

instrumento harmônico para, pelo menos, dar o tom das músicas trabalhadas pelo coro e 

apoiar na realização dos exercícios vocais. É claro que um diapasão poderia ser utilizado para 

ajudar a perceber a altura correta das notas e que a voz da professora é um modelo para os 

alunos, mas a falta de um instrumento musical pode dificultar a construção da afinação do 

coro, tornando árduo o trabalho da professora. Vale salientar que a professora Euterpe tem 

formação na área de piano. O único equipamento utilizado nas aulas era o aparelho de som em 

que eram executadas as gravações das músicas utilizadas pelo Coro Juvenil Apolo. 

b) A segunda categoria surgida dos dados da observação foi processo de ensino de 

canto coral. Nela, reunimos os achados relacionados ao planejamento e aos objetivos de 

aulas, aos conteúdos trabalhados, às metodologias e aos recursos didáticos utilizados e à 

forma como acontecia a avaliação à medida que observávamos as aulas. 

As aulas observadas demonstravam ter uma organização, mas não tivemos acesso a 

nenhum plano de aula dessas aulas, apesar de termos pedido à professora Euterpe. A 

estruturação da aula era bem comum à estruturação de um ensaio musical de coro – 

alongamento, vocalises, exercícios de respiração, passagem do repertório com ajustes, 

correções e orientações sobre a música executada, seu contexto e o que se espera de sua 

performance. Somente na primeira aula do segundo semestre de 2012 a professora Euterpe 

buscou fazer uma pesquisa com os alunos sobre as aulas de canto coral, conforme 

explicitamos na seção anterior deste capítulo, no ponto relatório de pesquisa. 

Os conteúdos trabalhados, na maioria das vezes, foram linhas melódicas com letras 

das canções interpretadas pelo coro – ABC do Sertão, Paraíba, Sabiá, Caçador de Mim, 

Canção da América, Um Feliz Natal e Noite de Paz. Desta última canção, não nos foi 

entregue pela professora nem partitura nem letra. Por esse motivo, ela não consta da análise 

documental. Em algumas aulas a professora fazia vocalises, exercícios de respiração. Isso 

chamou a nossa atenção porque os exercícios vocais e os exercícios de respiração são 

fundamentais para o desenvolvimento da técnica para o canto, seja individual ou coletivo – 

um dos objetivos do trabalho vocal é alcançar a tessitura ideal, cantando dentro da extensão 

adequada e tornando propício o desenvolvimento de uma voz sadia, com volume e técnica 

apropriados. Nesse sentido, Ream (1973) traz algumas orientações que poderão ajudar no 
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desenvolvimento do trabalho com a voz masculina no período da mudança vocal e também 

com as vozes femininas e com adolescentes que, porventura, ainda cantem com a voz infantil. 

Consideramos ainda que os recursos didáticos utilizados para a consecução das aulas 

são escassos – apenas uma música tinha partitura (Canção da América) e nenhum instrumento 

musical era utilizado para apoiar as aulas. Somente em uma audição houve o 

acompanhamento do coro ao violão por um instrumentista convidado. Nessa ocasião, 

aconteceu um fato inusitado durante a aula, antes da apresentação: 

Na passagem das músicas do coro, a professora Euterpe precisou se ausentar da sala 

para falar com uma das gestoras da escola, que a estava chamando pela segunda vez. 

O acompanhante violonista começa a passar a música Canção da América. Os 

meninos e as meninas não conseguem perceber o tom em que o acompanhante está 

tocando e o coro canta na tonalidade em que aprendeu a música enquanto o 

acompanhante toca em outra tonalidade. Uma aluna pergunta desesperada: “cadê a 

professora????” Os alunos continuam tentando se ajustar ao acompanhamento. A 

professora volta pra sala e reassume a turma. Percebendo que a tonalidade do violão 

está inadequada, tenta corrigir. Entretanto, ela tem que sair de novo da sala porque a 

gestora a chama novamente. Os alunos continuam em pé esperando a professora 

voltar (Diário de Campo, 2012, p. 15). 

Nesse relato, verificamos que a dificuldade que os alunos tiveram para se ajustar à 

tonalidade executada pelo violonista pode ter sido pelo fato de ele estar tocando em um tom 

diferente do que era usualmente feito pelo grupo. Na ocasião, ainda não tínhamos tido acesso 

à partitura da música. Ademais, diferentemente do piano ou do teclado, instrumentos 

harmônicos comumente utilizados para o acompanhamento coral, um acorde executado ao 

violão contém outras notas além das notas musicais que caracterizam o acorde de 

acompanhamento, gerando certas dissonâncias que podem causar dificuldade em perceber 

tonalidades a ouvidos menos treinados. Isso também pode ter dificultado a compreensão da 

altura da música pelos adolescentes. Entretanto, ao que parece, a música estava sendo 

executada em uma tonalidade diferente daquela a que os alunos estavam acostumados, pois a 

professora procurou corrigir a tonalidade quando retornou à sala de aula. Esse caso inusitado 

nos traz um questionamento: será que a professora não acertou previamente com o 

instrumentista a tonalidade das músicas que o coro estava cantando? Em conversa informal 

com a professora depois da audição, não conseguimos obter esse dado. 

Na outra audição do coro observada, os alunos cantaram acompanhados pelo próprio 

áudio da música – não era playback. Notamos que os coristas de ambos os sexos não 

conseguiam cantar na altura em que estava sendo executada pelo intérprete Ivan Lins. As 

músicas dessa audição foram Um Feliz Natal e Noite de Paz. Somente quando ocorreu a 

modulação para ré maior na música Um Feliz Natal (ver figura 7) foi que os coristas de ambos 

os sexos conseguiram cantar a melodia na frequência usada pelo cantor no áudio. Isso pode 
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trazer prejuízos às vozes femininas de soprano, porque fica muito grave – sabe-se que as 

vozes femininas cantam comumente uma oitava acima das vozes masculinas –, mas também 

mostra certo desenvolvimento na afinação dos alunos, pois perceberam o desajuste e 

procuraram se adequar dentro de suas possibilidades vocais. É provável que cantar uma oitava 

acima da voz do cantor, o que seria mais lógico musicalmente falando, se tornasse 

desconfortável para as vozes femininas por ficar, talvez, muito agudo para elas. Por outro 

lado, para os meninos na segunda etapa de mudança vocal, a tessitura ficou confortável 

porque está próxima à sua região. Já para os rapazes em terceira etapa de muda vocal, a região 

aguda da melodia pode se tornar um pouco desconfortável. Situações semelhantes se 

repetiram na execução das outras músicas pelo coro – Paraíba, ABC do Sertão, Sabiá e 

Caçador de Mim, demonstrando que a tonalidade da música e/ou o arranjo em uníssono não 

era(m) adequado(as) para o coro. 

Outro aspecto observado no processo de ensino de canto coral foi a professora ter 

levado os alunos de música da escola para assistirem ao Concerto Didático da Orquestra 

Sinfônica do Recife no Teatro de Santa Isabel em 24 de agosto de 2012. Os alunos chegaram 

ao Teatro às 9h30, em um ônibus locado pela secretaria de educação do município. Havia 

alunos de diversas turmas da escola, incluindo a turma de canto coral, perfazendo um total de 

36 alunos. Estavam acompanhando os alunos a professora de música da escola, a 

coordenadora do Programa Mais Educação e a Supervisora dos anos finais do Fundamental. 

Os alunos de canto coral que observamos durante todo o concerto didático estavam 

bastante concentrados em tudo o que estava sendo feito, interagindo de maneira adequada 

quando lhes era solicitado. A orquestra executou a abertura da ópera Carmen, de Bizet, e 

finalizou com a peça Gonzaguiana em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Os alunos 

demonstravam interesse, compreensão e satisfação com o que estava acontecendo, 

diferentemente de alguns alunos que estavam lá, oriundos de outras escolas. Ao final, 

perguntamos a alguns alunos o que tinham achado do concerto, e eles afirmaram ter gostado 

muito. A professora também informou que já havia ministrado aula à turma sobre os 

instrumentos de orquestra, algo que, talvez, acreditamos, também tenha contribuído para 

facilitar o interesse deles pelo concerto. 

A iniciativa da professora Euterpe remete à apreciação do modelo (T)EC(L)A de 

Swanwick (2003b), que diz respeito à escuta sensível como em um auditório, uma habilidade 

de responder e se relacionar estreitamente com o objeto musical como uma entidade estética, 

assemelhando-se a um estado de contemplação. A apreciação é um dos elementos centrais do 

desenvolvimento musical dos alunos para Swanwick. Entendemos também que assistir a 
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apresentações musicais contribui para a formação de plateia em música, desenvolve no aluno 

a capacidade de interagir com a música, de compreendê-la e apreciá-la também como ouvinte 

atento. Essa prática da professora estava presente ainda na própria escola, quando os alunos 

tinham oportunidade de assistir aos colegas cantando ou tocando flauta doce. 

Acerca da avaliação, percebemos que a professora Euterpe corrigia os alunos durante 

o processo de ensino, fazendo intervenções sempre que necessário, inclusive em relação ao 

comportamento dos alunos e dando-lhes feedback da avaliação. Na última atividade do coro, 

durante o início da confraternização do Coro Juvenil Apolo e do Grupo de Flauta, a 

professora de música fez uma avaliação geral do ano, destacando muitas atividades realizadas 

pela área de música e também alguns elementos previstos que deixaram de ser feitos no 

trabalho musical da escola. Ela afirmou que aprendeu muito com os alunos e acreditava que 

os estudantes tinham aprendido também. Falou que no ano de 2013 haveria oficinas de 

teclado, flauta e violão na escola e também que o coro iria continuar com suas atividades, 

convidando os alunos que estavam concluindo os anos finais do Fundamental a também 

participar do grupo coral. 

Para Zabala (1998), a avaliação é o elemento-chave de todo o processo de ensino 

aprendizagem. Para o autor, o professor não pode estar limitado somente à avaliação do aluno, 

mas também deve considerar a avaliação do grupo/classe, incluindo ele mesmo, do processo 

de ensino e da própria forma de avaliação. Dessa forma, ele propõe: uma avaliação inicial de 

caráter diagnóstico para subsidiar o planejamento, seguida de uma avaliação reguladora que 

tem o propósito de verificar como cada aluno aprende, fazendo os devidos ajustes; uma 

avaliação final, que se refere aos resultados obtidos e aos conhecimentos adquiridos; e, 

finalmente, uma avaliação integradora, que traz um informe global do processo, tudo isso com 

vistas ao aperfeiçoamento da prática educativa, compartilhando objetivos e informando os 

resultados de aprendizagem. 

Pudemos observar a avaliação proposta por Zabala na prática educativa da professora 

Euterpe quando, no início do segundo semestre, ela fez uma pesquisa sobre as aulas de canto 

coral com os alunos que tinha questões relacionadas ao dia e ao horário das aulas de canto 

coral para adolescentes, aos exercícios vocais realizados e ao repertório do coro. No 

transcorrer das aulas, percebemos suas intervenções com ajustes e correções, sempre que 

necessário. No final do semestre, a docente fez uma avaliação geral das atividades do coro 

durante o ano, afirmando que aquilo que não pôde ser realizado no ano de 2012 seria 

realizado em 2013. 
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Constatamos, da mesma forma, na perspectiva de Hentschke e Del Ben (2003), que a 

professora Euterpe procurou desenvolver critérios de avaliação, ainda que não tenham ficado 

tão claros nas observações, que lhe possibilitaram estabelecer parâmetros para se comunicar 

com os alunos, informando-os sobre o que foi aprendido, o que precisa ser melhorado e o que 

ainda precisa ser construído. As autoras consideram que os processos de planejamento e 

avaliação se retroalimentam na prática educativa. Afirmamos que os critérios não foram muito 

claros porque algumas vezes víamos a professora corrigindo os alunos, mas com parâmetros 

não muito explícitos. Sabe-se que a música tem um potencial metafórico e subjetivo grande, 

mas isso não impede que sejam construídos indicadores avaliativos claros. Nesse sentido, 

Swanwick (apud França, 2004) constrói critérios de avaliação da composição e da 

performance musicais, a partir da teoria espiral, que descrevem de forma qualitativa o 

desenvolvimento da compreensão dos elementos do discurso musical, algo que poderia ajudar 

a professora no processo de avaliação musical, uma vez que está previsto na proposta 

curricular do município, mas que não foi percebido nas observações. 

c) A interação da professora Euterpe na Escola Grécia Antiga ocorreu entre 

professora, alunos, gestoras, outros professores da escola e funcionários. Durante o período da 

observação, percebemos que os alunos do Coro Juvenil Apolo eram tranquilos, participativos, 

atentos e colaborativos. O relacionamento entre eles era cordial, amigável e cooperativo. 

Somente uma situação discrepante desse perfil dos alunos e da turma foi verificada durante a 

observação. Nesse dia, 10 de dezembro de 2012, a aula foi um pouco tumultuada porque os 

alunos estavam agitados, talvez em razão das condições da sala em que estavam tendo aula – 

a biblioteca. Fazia muito calor, o espaço era apertado e os alunos se queixavam de sede e 

estavam dizendo que queriam ir embora para casa: 

A professora sai da aula para fazer algo, e um aluno chama uma colega de “porca 

preta”. Quando a professora retorna, os alunos contam a ela o episódio de bullying. 

A professora repreende a atitude do aluno dizendo-lhe que seu tratamento com a 

colega não fora correto e fazendo, inclusive, menção às atividades do dia da 

Consciência Negra, realizado na escola em novembro daquele ano (Diário de 

Campo, 2012, p. 18). 

Os laços criados no relacionamento da professora Euterpe com as gestoras da escola 

eram bastante estreitos. No primeiro dia de aula do segundo semestre, uma das gestoras da 

escola foi à sala de aula para conversar com os alunos sobre os grupos musicais da instituição 

– coros, grupo de flautas e banda musical. Ela falou da importância da participação dos 

estudantes nesses grupos musicais, estimulando-os a trazer outros colegas para as atividades 



 

 

121 

artísticas da escola. Igualmente, havia um estreitamento de laços na relação da professora de 

música com os outros colegas de profissão e com os funcionários da escola. 

Durante a passagem da música Um Feliz Natal, por exemplo, a professora Euterpe 

chamou a professora de inglês para passar a pronúncia do trecho da música em língua inglesa 

e em língua espanhola com os alunos. A professora de inglês passou a pronúncia do inglês e 

do espanhol com os alunos e elogiou o trabalho feito pela professora de música com os alunos 

na dicção das duas línguas estrangeiras. 

Uma ocasião singular em que estavam reunidos professores, alunos, funcionários e 

gestoras foi a festa surpresa organizada pela professora Euterpe para uma aluna do coro que 

iria morar em São Paulo: 

Depois da apresentação do coro, os professores da escola começaram a falar sobre a 

aluna que iria viajar. Ela ficou muito emocionada. Uma professora fez uma oração 

de intercessão e gratidão pela vida da aluna. Uma das gestoras pediu que um 

professor falasse em nome da escola. A professora de música falou e foi aplaudida 

pelos alunos e professores. A professora Euterpe falou sobre o bom caráter e o bom 

desempenho escolar da aluna e entregou presentes a ela. A aluna foi convidada a 

falar aos colegas, aos professores, aos gestores e funcionários, mas não conseguiu 

dizer nada de tanta emoção. A professora de geografia foi convidada a falar sobre a 

aluna, que era considerada uma estudante excelente por todos os docentes. Uma 

docente, que foi professora da aluna homenageada na quinta série, foi convidada a 

falar. Um segundo professor de geografia da escola também foi convidado a falar. A 

professora de história falou sobre a aluna, confirmando em seu breve discurso o que 

todos os professores disseram sobre o bom desempenho e o bom caráter da aluna. A 

funcionária da biblioteca também falou sobre a aluna homenageada, ratificando o 

que todos haviam dito. Uma das gestoras da escola falou sobre a aluna, desejando a 

ela uma boa viagem. A coordenadora dos anos finais do Fundamental disse: “eu te 

amo!” bem alto para a aluna (Diário de Campo, 2012, p. 16-17). 

Nas relações da professora Euterpe com seus alunos, percebemos de maneira evidente 

a afetividade verificada nas observações por meio dos vínculos que ela criou com eles – 

amizade, acolhimento, receptividade e empatia. Nas relações com as gestoras, notaram-se o 

respeito e a colaboração nas ações pedagógicas relacionadas à área de música. Na interação 

com os professores, detectamos a interdisciplinaridade, o respeito e o profissionalismo e, na 

relação com os funcionários, a cooperação. 

De acordo com Zabala (1998), as relações interativas em sala de aula ocorrem entre 

professor, aluno e conteúdo e se constituem a chave de todo o ensino e definem os diferentes 

papéis dos professores e alunos. Na prática educativa da professora Euterpe, percebemos que 

as relações interativas vão além da tríade professor, aluno e conteúdo, na sala de aula, e 

abrangem o espaço fora de sala, mobilizando gestores, professores e funcionários da Escola 

Grécia Antiga. Observou-se também, na concepção do autor, que a ação disciplinar 

desenvolvida pela professora Euterpe com a professora de inglês promoveu a interação entre 
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conteúdos comuns aos componentes curriculares Arte-Música e língua estrangeira: letra de 

música em inglês e espanhol. 

Constatamos, nas observações, o reconhecimento profissional que a docente construiu 

na escola como resultado da interação da professora Euterpe com alunos, gestores, 

funcionários e professores. A verificação do reconhecimento pelo trabalho que a professora 

vinha fazendo na escola se deu durante a confraternização de final de ano do Coro Juvenil 

Apolo e do Grupo de Flautas da Escola Grécia Antiga. 

[Depois de fazer uma avaliação do trabalho de música no ano de 2012], a professora 

de música passou a palavra à coordenadora dos anos finais do Fundamental que 

afirmou que estava há 23 anos na escola e tinha um sonho muito grande de que a 

escola tivesse um coro. A coordenadora reconheceu a professora de música como 

uma profissional responsável e competente em todas as atividades musicais da 

escola. A coordenadora também falou que, muita vezes, em meio aos problemas da 

escola, ouvir o som das flautas a acalmava. Ela também disse que o trabalho de 

música da escola foi reconhecido em evento da secretaria municipal de saúde de 

Jaboatão dos Guararapes. A coordenadora parabenizou novamente a professora de 

música dizendo que ela é muito responsável. 

A próxima a falar foi uma das gestoras da escola, que reconheceu que a instituição, 

apesar das muitas dificuldades, é um lugar excelente para se trabalhar. [...] A gestora 

disse que a professora de música é uma excelente profissional, comprometida com a 

educação e convocou os alunos a fazer sempre mais, não se contentando somente 

com o simples. 

A funcionária que trabalhava na biblioteca no turno da tarde parabenizou a 

professora de música pela excelente profissional que ela é. A funcionária trouxe o 

exemplo da escola da própria filha, onde havia o trabalho de um professor de 

música, mas não havia prática musical, somente trabalho teórico. Ela afirmou que a 

filha não sabia sequer tocar uma flauta ou cantar em um coro. A funcionária disse 

aos alunos da escola presentes que eles estavam recebendo um ensino de música de 

qualidade. Acrescentou ainda que queria parabenizar a professora de coração (Diário 

de Campo, 2012, p. 17-18). 

Pensamos que a prática da professora Euterpe reflete um modelo de prática reflexiva 

que busca o seu próprio aprofundamento e promove interações na escola onde atua. Tal 

prática pode contribuir para promover a formação integral do aluno, na perspectiva de Zabala 

(1998), e traz rebatimento nas interações com colegas professores, funcionários e gestores, 

que reconhecem na docente uma profissional competente. 

d) Os saberes mobilizados na prática educativa da professora de música pesquisada 

estão relacionados a saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes 

curriculares e saberes experienciais, consoante a concepção de Tardif (2010). As intervenções 

pedagógicas com as gestoras da escola foram saberes mobilizados pela professora Euterpe em 

sua prática que têm relação com os saberes da formação profissional, chamados por nós de 

saber interagir com a gestão escolar. 
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Durante as aulas com o Coro Juvenil Apolo, notamos que foram mobilizados saberes 

oriundos das disciplinas do curso de licenciatura, tais como conhecimento sobre técnica vocal, 

regência, canto coral, solfejo, percepção rítmica e melódica, os chamados saberes 

disciplinares. A esses saberes denominamos saber cantar, saber reger, saber solfejar. 

O planejamento da área de música e a gestão da disciplina na escola demandaram 

saberes curriculares oriundos dos discursos, dos objetivos, dos conteúdos e dos métodos. A 

esses saberes chamamos saber planejar o ensino. 

Já com relação a saberes experienciais, constatou-se que a interação com alunos, 

gestoras, professores e funcionários é uma marca característica da professora Euterpe, 

expressa de maneira mais significativa na afetividade com seus alunos. O saber se relacionar, 

que é baseado no trabalho cotidiano da professora Euterpe e no conhecimento da escola onde 

trabalha, foi um saber que procedeu da experiência e foi validado por ela. A maneira afetuosa 

como ela se relacionava com seus alunos fez aflorar, a partir desse saber se relacionar, algo 

que chamamos de saber querer bem aos estudantes. Detectamos também o saber atuar de 

forma interdisciplinar quando a docente de música buscou apoio da professora de línguas 

para trabalhar as letras em espanhol e inglês, da música cantada pelo coro de adolescentes. 

Por outro lado, temos conhecimento de que os saberes disciplinares e da formação 

profissional são retraduzidos e ressignificados na experiência profissional da docente. Sendo 

assim, os saberes da formação profissional e disciplinares citados também são parte dos 

saberes experienciais da professora Euterpe. 

Percebemos ainda, na perspectiva de Pimenta (2012), que a professora investigada 

mobiliza saberes da experiência que ela constrói dia a dia em sua atividade profissional, 

refletindo sobre sua prática e mediatizada pela prática de outros – seus alunos, colegas 

professores e gestores, com destaque para a afetividade, como vimos, e os saberes 

pedagógicos, que são os saberes produzidos na ação a partir da confrontação e reelaboração 

dos saberes sobre a pedagogia e sobre a educação – foram os saberes que ela produziu junto 

com as gestoras da escola. 

Sob a concepção de Freire (2007), encontramos mais uma fundamentação para a 

afetividade – ensinar exige querer bem aos educandos. Igualmente, detectamos que a reação 

da professora Euterpe à situação de bullying sofrida pela aluna também tem relação com os 

pressupostos de Freire quando o autor afirma que ensinar exige risco, aceitação do novo e 

rejeição a qualquer forma de discriminação. 

Nesta seção, conseguimos conhecer como se dava o processo de ensino de canto coral 

para adolescentes na Escola Grécia Antiga, verificar como a professora Euterpe se relacionava 
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com seus alunos adolescentes, identificar como eram trabalhados os conteúdos de canto coral 

e identificar saberes mobilizados pela docente na prática de canto coral com adolescentes. Na 

próxima seção, trataremos dos achados referentes às entrevistas realizadas com a professora 

Euterpe. Os dados oriundos deste instrumento de coleta fecharão as informações recolhidas no 

campo de pesquisa. 

 

4.3. Entrevistas 

 

As entrevistas realizadas com a professora Euterpe visavam conhecer sua formação e 

atuação profissional na área de docência em música, aprofundar o conhecimento que 

obtivemos durante as observações sobre o processo de ensino de canto coral para adolescentes 

na escola e analisar saberes mobilizados pela docente na prática de canto coral juvenil. As 

categorias e as subcategorias de análise surgiram das respostas da entrevistada. 

a) Na categoria atuação profissional, constatamos que a professora Euterpe se 

deparou, logo no início de sua trajetória profissional, com o dilema de não se sentir preparada 

para atuar na educação básica, subcategoria de análise que se constitui o nível de ensino foco 

de nossa pesquisa. Em sua experiência na educação básica, a professora já atuou nas 

modalidades de EJA e de Educação Especial e trabalhava, em 2012, nas etapas de ensino da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais nas redes municipais de 

Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Ela relatou que, quando se deparou com a necessidade de 

ensinar na educação básica, logo que saiu da universidade, foi tudo muito novo, pois percebeu 

que a formação que ela tivera na licenciatura lhe dera mais suporte para o trabalho em 

conservatórios do que em escolas regulares. Além disso, foi a primeira vez em sua 

experiência profissional docente que ela trabalhou com um coro de adolescentes: 

[...] a minha área é mais voltada à iniciação musical, mas eu sempre trabalhei canto 

coral com crianças e adultos. O “novo” [com ênfase] surgiu pra mim quando passei 

a trabalhar com adolescentes. Foi a primeira vez (Professora Euterpe, grifo nosso). 

Entendemos que, nos conservatórios e nas escolas especializadas em música, os 

conteúdos específicos do ensino musical são o foco do trabalho do professor em qualquer que 

seja sua área de atuação, pois o objetivo dessas instituições é a formação de músicos, apesar 

de os conhecimentos pedagógicos serem mobilizados em sua prática, obviamente. Entretanto, 

de acordo com Fucci-Amato (2012), a educação musical tem outros desafios na educação 

básica, tais como: valorizar a matéria; propiciar o acesso à(s) cultura(s); lidar com as 
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mudanças culturais; desenvolver saberes, habilidades e competências; integrar teoria e prática; 

trabalhar interdisciplinaridade; praticar multiculturalidade; expandir-se para além da escola. 

Os desafios apresentados pela autora se coadunam com os desafios enfrentados pela 

professora Euterpe em sua prática educativa. Observamos nas entrevistas que a professora 

busca proporcionar aos alunos o acesso às culturas erudita e popular em música, procurando 

dialogar com as mudanças culturais oriundas, por exemplo, das culturas juvenis, buscando 

integrar a teoria e a prática musicais, trabalhando também de maneira interdisciplinar. Com 

essa prática integrada – aluno, gestoras, professores, funcionários e comunidade, a professora 

Euterpe tem conseguido a valorização da música na escola, na comunidade e na rede 

municipal de Jaboatão dos Guararapes: 

Quando a apresentação [do coro infantil e do coro Juvenil Apolo] terminou, alguns 

pais, algumas mães e outras pessoas ligadas à secretaria municipal de Educação 

vieram me parabenizar, em razão de a escola nunca ter tido [com ênfase] um coro, 

de nunca ter visto os alunos todos juntos cantando. (Professora Euterpe, grifo 

nosso). 

De acordo com Del Ben e Hentschke (2002), ainda são poucos os dados 

sistematizados sobre as concepções e ações realizadas por professores de música nas práticas 

de educação musical em escolas de ensino fundamental. Essa afirmação das autoras, 

pertinente ainda hoje de acordo com os dados que levantamos no estado do conhecimento, 

mostra que pouco se tem investido na pesquisa sobre a atuação do professor de música na 

escola regular, algo contraditório em relação à proposta de um curso de licenciatura – formar 

professores para atuar na educação básica. 

Além disso, conforme Penna (2007), os cursos de formação deveriam preparar os 

licenciandos para compreender a especificidade de cada contexto educativo e lhes dar 

recursos para a sua atuação docente e para a construção de alternativas metodológicas 

adequadas a esses espaços de formação musical – escolas específicas e escolas básicas. No 

caso da professora Euterpe, ela não se sentiu preparada para atuar na educação básica. 

Vejamos: 

Eu [...] esperava muito da licenciatura e fiquei um pouco frustrada em relação a 

algumas coisas. Principalmente quando saí do curso, quando terminei, em [...] 2001, 

sem saber como [um pouco de ênfase] seria depois para trabalhar com música, viver 

de música ou, então, atuar [com ênfase] só com a licenciatura, e uma licenciatura 

que não dá tanto suporte... para você trabalhar em muita coisa, dá mais suporte para 

você trabalhar em conservatórios, em escolas já preparadas. Mas [...] foi um curso 

de que eu não me arrependo. [...] Na verdade, assim que terminei o curso de música, 

eu comecei a atuar na área de música mesmo. Então, foi a partir daí que..., 

quebrando a cara mesmo [um pouco de ênfase], ralando e... e.... aceitando o que 

vinha pela frente, comecei a me envolver mais [com ênfase] com a área e...., assim, 

a gostar mesmo. Embora tendo uma... formação com algumas lacunas, eu consegui 
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driblar um pouquinho essa.. frustração do próprio curso. (Professora Euterpe, grifo 

nosso). 

Pelo que observamos na fala da professora Euterpe, a licenciatura não a fez se sentir 

segura para atuar na educação básica – a docente se sentia preparada para atuar em escolas 

específicas de música. Entretanto, a professora, por meio da sua prática nas escolas onde 

atuou e da sua formação continuada, procurou munir-se de saberes que a ajudaram a dar conta 

das demandas de ensino que enfrentou na educação básica, como continuaremos a ver nas 

categorias subsequentes, resultantes dos dados das entrevistas realizadas. 

b) A segunda categoria de análise surgida foi processo de ensino, da qual o canto 

coral juvenil é a única subcategoria. Nesse aspecto da análise, a professora Euterpe disse que 

a aprendizagem do canto coral é importante para o adolescente, e afirmou diversas vezes, e de 

forma veemente, que não vê qualquer desvantagem em relação ao canto coral juvenil na 

escola. Pelo contrário, ela vê muitas vantagens: os alunos terão conhecimento maior de 

música através do canto coral; vão aprender a trabalhar em grupo; vão conhecer a técnica 

vocal; vão aprender mais do seu corpo, da sua alimentação e do cuidado com a voz; além de 

trazer boas recordações do tempo de escola (Professora Euterpe,). 

Os motivos expostos pela professora revelam que o canto coral na adolescência pode 

contribuir para a construção das identidades dos estudantes. De acordo com Aberastury e 

Knobel (1981), a busca de si mesmo e de identidade, e a tendência grupal são duas 

características da síndrome normal da adolescência. Erikson (1987), por sua vez, afirma que a 

crise normativa da identidade ocorre na adolescência, sendo parte de um saudável 

desenvolvimento humano. Na perspectiva desse autor, a formação da identidade se utiliza de 

um processo simultâneo de reflexão e observação através do qual o indivíduo julga a si 

mesmo à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros o julgam. 

O canto é uma prática musical diretamente ligada ao corpo, pois a voz é o instrumento 

que boa parte da população possui. A atividade coral pode propiciar ao adolescente maior 

atenção consigo mesmo nesse momento de transformações físicas, biológicas e psíquicas. 

Além disso, proporciona o contato com o grupo coral, que passa também a ser um fator 

contribuinte para a formação da identidade desse sujeito adolescente. Trabalhar a voz por 

meio da técnica vocal pode cooperar para o autoconhecimento e o cuidado de si, pois quem 

canta precisa buscar uma alimentação saudável, realizar atividades físicas apropriadas e ter 

um descanso reparador. O cantar em público, orientado por um professor de música, pode 

contribuir para a sua autoestima, para vencer a timidez, se expressando de maneira artística 

através da linguagem musical. 



 

 

127 

Acerca da muda vocal, temática recorrente no ensino de canto coral para adolescentes, 

a professora Euterpe afirmou que era um assunto muito complexo e que muitas vezes passa 

despercebido para o regente. A professora, no entanto, enfatiza que o líder de um grupo coral 

juvenil tem que estar atento a essa mudança que ocorre nas vozes de meninos e meninas. 

[...] na verdade, muitas vezes o regente não sabe como trabalhar isso, como 

diagnosticar esse problema e como ir trabalhando de uma maneira contínua quando 

pega um coro de adolescentes ou um trabalho com alunos com idades diferenciadas 

– onze, doze, treze, catorze anos. (Professora Euterpe). 

Esse parece ser o desafio da muda vocal. Não a mudança em si, que é um fenômeno 

natural do desenvolvimento humano, mas sim como trabalhar com vozes adolescentes em 

mudança. Talvez seja esta a razão pela qual, conforme a professora Euterpe falou, essa 

temática seja complexa e passe despercebida a regentes de coros juvenis. Acerca disso, 

Correia (1989) afirma que o educador capacitado e experiente vai saber dosar e/ou suprimir os 

extremos graves e agudos, pensando e repensando palavras, atitudes e o direcionamento do 

trabalho com a voz, tendo em mente a individualidade de cada adolescente no grupo. Para a 

autora, é gratificante fazer o coro sentir a mudança vocal de seus coristas. As dificuldades e os 

acertos vão unir o grupo e fazê-los sentir essa fase como mais uma experiência natural da vida 

e não apenas um problema. Dessa forma, entendemos que o que parece faltar ao professor de 

música para atuar com vozes adolescentes é uma formação que o prepare para a experiência 

de lidar com vozes juvenis em mudança. As dificuldades relatadas pela professora Euterpe 

também foram sentidas em nossa prática profissional no início do trabalho com coro de 

adolescentes. Daí, a professora ter afirmado que: 

[...] todo adolescente tem que passar por isso. O professor de canto coral não pode 

fugir a essa regra. Ele tem que estar preparado também pra saber enfrentar essa 

situação, em que ele precisa ter cautela quando for trabalhar com o aluno, 

principalmente no que diz respeito às músicas que vão ser colocadas pra eles – ao 

repertório e às atividades. E ter cuidado, também, quando estiver trabalhando o 

canto coral, com o processo de muda vocal (Professora Euterpe). 

Ream (1973) traz algumas orientações que poderão ajudar no desenvolvimento do 

trabalho com a voz masculina no período da mudança vocal, buscando auxiliar o regente de 

coro de adolescentes, pois a muda vocal é mais evidente nos rapazes do que nas moças. 

Sabemos que é importante respeitar sempre a extensão vocal das idades. Isso é fundamental 

para a saúde e para o desenvolvimento vocal, bem como para o aperfeiçoamento artístico do 

grupo coral e de cada corista. 

Corroborando a fala da professora Euterpe, que não vê nenhuma desvantagem no 

canto coral na adolescência, Correia (1989), Oliveira (2003), Ream (1973) e Costa (2007) são 
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unânimes em afirmar que a atividade coral é um grande benefício para adolescentes. Para 

Costa (2007), o canto coral juvenil contribui para a ampliação da visão de mundo, preparando 

o adolescente para a atuação na sociedade com princípios de solidariedade, companheirismo, 

confiança e harmonia em grupo, sendo um veículo de expressão para as descobertas, os 

conflitos e os anseios dos adolescentes, além de ser um instrumento singular de 

musicalização. 

Percebemos, então, que o canto coral juvenil pode ser trabalhado em escolas básicas, 

contribuindo para a formação integral do aluno. Entretanto, como vimos, o preparo do 

professor é uma condição indispensável para uma atuação profissional adequada devido, 

também, às diversas peculiaridades do canto coral durante a adolescência. 

c) A prática educativa foi a terceira categoria analítica surgida das entrevistas feitas 

com a professora de música da Escola Grécia Antiga. Desta, emanaram várias subcategorias. 

A primeira que vamos analisar é subcategoria interação.  

Na interação, verificamos que a professora Euterpe busca se relacionar bem com os 

diversos segmentos que compõem a escola: alunos, gestoras, professores, funcionários e pais. 

A docente busca estratégias para conquistar o interesse dos alunos para as aulas de música, 

obter o apoio da gestão às atividades musicais e envolver professores, funcionários e pais no 

programa de música da Escola Grécia Antiga. 

[...] eu sempre tive esse suporte da gestão, dos professores. Os professores sempre 

participaram em tudo, ajudando a fazer o painel, chamando os alunos, montando as 

turmas, dando informação: “– Euterpe mandou avisar que hoje tem ensaio e que 

amanhã haverá ensaio extra”. Eles sempre [com ênfase] retiravam os alunos antes 

[com ênfase] do horário para os ensaios extras. Ninguém [com ênfase] fazia cara 

feia para liberar os alunos, 10, 15, ou 20 minutos antes para que eu pudesse realizar 

os ensaios para as apresentações. Eu tive essa contribuição dos professores [com 

ênfase]. Os pais colaboravam esperando os alunos, principalmente no ano passado, 

quando os ensaios extras iam até às 18h e pouco, ultrapassando o horário de eles 

largarem, porque eles não podiam ira pra casa sozinhos. Então, eu tive também essa 

contribuição da paciência dos pais. O pessoal administrativo também ajudava. 

Outras pessoas da escola ajudavam com o lanche noutras coisas mais. Isso tudo só 

[com ênfase] pôde se concretizar devido a essa integração entre gestão e equipe 

pedagógica que ia às salas, falava, convidava [com ênfase]. Sempre houve esse 

apoio. A gestão contribuiu ainda para que se concretizassem os passeios que fizemos 

para fora da escola – principalmente o último, que foi para o Teatro Santa Isabel, 

onde os alunos puderam ver [com ênfase] uma orquestra sinfônica (Professora 

Euterpe). 

Mesmo não sendo uma tarefa fácil conseguir manter um bom relacionamento com os 

diversos segmentos da escola, a professora Euterpe conseguiu mobilizar a todos em prol da 

formação musical dos seus alunos. Isso mostra sua capacidade de interagir de maneira franca, 

com vistas a atingir os objetivos previstos em seu planejamento, mas também mostra a 

capacidade que ela tem para desenvolver relações saudáveis com pessoas com as quais lida 
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quase diariamente. A interação é uma das competências necessárias ao profissional nos 

tempos atuais, em qualquer área do conhecimento. 

Nessa interação, o aspecto que mais se destaca é a afetividade que ela tem com os seus 

alunos. Vejamos o relato de uma situação de sala de aula feito pela docente: 

Uma coisa engraçada é que muitos deles querem tomar o meu lugar. Um deles, que 

é muito engraçado [com ênfase], toda aula minha diz: – “Professora, me deixe ficar 

fazendo o exercício, regendo. Eu rejo, aí a senhora faz o exercício”. Ou, então, ele 

diz: – “Me deixe fazer o exercício, eu sei qual é”. E começa: – “ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-

ra-ra” [a professora canta os cinco primeiros graus da escala de fá maior ascendente 

e descendente], fazendo como se fosse eu: “Vejam, vejam, vejam”! Fica na minha 

frente. Os outros alunos reclamam: – “Professora, não deixe, não que ele quer tomar 

o seu lugar de regente”. Ele diz: –“Façam comigo: ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, tã, tã” [a 

professora canta os cinco primeiros graus da escala de sol maior ascendente e 

descendente e canta o tã, tã com a frequência de lá4]. Ele sempre [com ênfase] faz 

isso. Acho que é porque eles já estão acostumados com esse exercício. Além disso, 

essas coisas que acontecem assim servem para quebrar o clima [ar de riso] 

(Professora Euterpe, grifo nosso). 

Pelo que observamos nas entrevistas e em conversas informais com a professora 

Euterpe, esse carinho e o jeito atencioso de tratar com os alunos não são uma mera estratégia 

de conquista. Isso faz parte da personalidade da professora e compõe o seu perfil profissional. 

O trato com seus alunos é sempre muito próximo, mas respeitoso; quando necessário, 

repreende-os por atitudes incorretas, conforme observamos na situação de bullying descrita 

nas observações das aulas, na seção anterior. 

Os dados sobre a interação da professora pesquisada com alunos, gestoras, 

professores, funcionários e pais também apontaram para a construção da identidade dos 

professores de música na educação básica e para sua formação. A docente afirmou que, 

antigamente, o professor de música era visto como aquele professor de barzinho ou então 

aquele que trabalhava nos conservatórios, sendo que, nas escolas municipais e estaduais, 

ninguém ouvia falar do ensino de música, mas sim do ensino de Arte. Esse professor de arte, 

na concepção dela, atuava de uma forma muito retrógrada, mas, hoje, o professor dessa 

disciplina trabalha junto com outras linguagens – dança, teatro, artes visuais e música. 

Antes, [com ênfase] a gente vivia praticamente no anonimato. Hoje [com ênfase], 

temos uma lei [com ênfase], desde 2008, com a obrigatoriedade do ensino da 

música nas escolas. Isso provocou uma abertura muito grande, possibilitando que os 

municípios, as autoridades passassem a ver a música como algo de suma 

importância para o aluno, para a escola, e para as outras linguagens. Mas não é só 

colocar música na escola. Não! É preciso acompanhar essa decisão criando um 

suporte pra ambos: suporte pra escola e suporte pra o aluno [com ênfase]. A 

formação do professor [com ênfase] também é muito importante. O professor de 

música não deve nem pode atuar dentro da escola, como era antigamente, apenas 

como recreador [um pouco de ênfase], trabalhando nas festas comemorativas da 

escola. Isso, graças a Deus, hoje, está desaparecendo, mas ainda existe em algumas 

escolas. Infelizmente! (Professora Euterpe, grifo nosso). 
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Parece que os mais de trinta anos em que o ensino de música esteve fora das escolas 

regulares provocaram uma descaracterização da identidade profissional do docente de música 

na Educação Básica. De acordo com Erikson (1987), a identidade é concebida como um 

processo situado no âmago do indivíduo, mas também no centro de sua cultura coletiva. 

Dessa forma, ausente da educação básica por longos anos, o professor de música teve sua 

identidade profissional relacionada a escolas específicas ou, então, foi depreciada como 

alguém que não tinha uma formação consistente – a visão do professor de barzinho. Os dados 

nos levam a crer que, além dos dez desafios propostos por Fucci-Amato (2012) para a 

educação musical na escola brasileira, o professor de música, na educação básica, enfrentará o 

desafio de construir uma identidade na sua atuação profissional. No nosso entendimento, essa 

identidade se articula com a sua formação inicial e continuada e se constrói na prática 

educativa das escolas regulares do país. 

A subcategoria conteúdos é a segunda surgida da categoria prática educativa nos 

dados das entrevistas. Os conteúdos trabalhados pela professora Euterpe com o Coro Juvenil 

Apolo foram os seguintes: conceito de canto coral; repertório – voltado pra faixa etária do 

grupo, considerando estilos e compositores diversos; técnica vocal de forma lúdica; respiração 

para o canto coral; grupos corais do Recife; a história do canto coral – cantochão; 

funcionamento de uma orquestra; fisiologia e anatomia da voz; higiene vocal. De acordo com 

a docente, esses conteúdos foram planejados por ela porque nem a escola nem o município 

tinham diretrizes para a organização curricular do componente Arte-Música. 

Na perspectiva de Zabala (1998), os conteúdos abordados pela professora possuem as 

seguintes características tipológicas: 1) conteúdos factuais – compositores do repertório; 

grupos corais do Recife; história do canto coral; funcionamento da orquestra; fisiologia e 

anatomia da voz; 2) conteúdos conceituais – conceito de canto coral; estilos abordados no 

repertório; história do canto coral; fisiologia e anatomia da voz; 3) conteúdos procedimentais 

– repertório; técnica vocal; respiração; 4) conteúdos atitudinais – higiene vocal. Alguns 

conteúdos podem ter mais de uma característica tipológica porque suas abordagens abrangem 

os aspectos enfocados nas tipologias nas quais foram classificados. Essas constatações 

revelam a riqueza que o canto coral pode proporcionar à formação do estudante da educação 

básica. 

Por outro lado, o fato de a professora ter tido que montar o planejamento completo da 

disciplina sem nenhuma diretriz curricular do município ou da própria escola pode ter 

demandado um desgaste para ela, uma vez que, como vimos na subcategoria educação básica, 
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a professora não tinha experiência prévia de trabalho coral com adolescentes. Atentemos para 

o que ela nos relatou: 

Então, aí, é que você tem que se desdobrar e... ver quais os conteúdos necessários 

[com ênfase]. Não são todos os conteúdos que... vale a pena passar para um aluno de 

quinta à oitava porque você não vai ter retorno. Você... tem que ver o que é que 

realmente é necessário, naquele momento de acordo com o perfil daquela turma. O 

que é que é necessário, agora, no contexto da escola (Professora Euterpe, grifo 

nosso). 

A situação vivida pela professora parece ter sido bastante delicada: o que selecionar 

para as aulas de canto coral com alunos adolescentes que, em sua maioria, nunca haviam tido 

contato com a música de maneira formal e sem experiência com o canto coral? Acreditamos 

que a estratégia utilizada por ela foi adequada – identificar o gosto musical dos alunos para 

começar a abordar a disciplina a partir desses conhecimentos prévios dos estudantes. 

E o que fazer numa aula de canto coral ou de educação musical quando o aluno 

adora hip hop, mas não tem muito acesso a escutá-lo? Adora um reggae, mas não 

quer também escutar música caipira? E por que não escutar música caipira? Por que 

não escutar música clássica? – “Ah, professora, eu conheço música clássica, porém 

não sei o que é isso, não”. – “Mas por que não escutar um pouquinho, para apagar 

um pouco essa visão de que ‘é aquela coisa parada’”? A partir desse momento, as 

coisas começam a se interligar. Ele, então, fala: – “Eita! Ah... [com ênfase] É aquilo 

que eu escutava”. Foi isso que eu comecei a trabalhar para poder colocar a minha 

prática (Professora Euterpe). 

Observamos na citação anterior que a professora Euterpe buscou considerar o discurso 

musical dos alunos, aliando-o aos conhecimentos musicais e pedagógicos dela, para poder 

selecionar os conteúdos de canto coral, dando fluência ao processo de ensino. Considerar a 

música como discurso, considerar o discurso musical dos alunos e ter fluência no início e no 

final são princípios de ação que podem informar o ensino de música, na concepção de 

Swanwick (2003a). 

Outro aspecto também percebido na última citação é que a professora Euterpe procura 

dialogar com o repertório musical das culturas juvenis dos seus alunos – hip hop, reggae, 

música caipira. Corti e Souza (2004), Dayrell (2003, 2005), Arroyo (2009) e Souza (2004, 

2009) são unânimes em afirmar que a escola precisa dialogar com a(s) juventude(s) e suas 

culturas, pois a música é uma das maneiras pelas quais as culturas juvenis se manifestam na 

sociedade. Trabalhos de campo realizados na escola, cujo recorte se dá na interação entre 

juventude e música através de aulas e oficinas que foram consideradas bem sucedidas por 

professor, estudantes e comunidade escolar, poderiam oferecer informações relevantes para 

entender a articulação da escola com as culturas juvenis (ARROYO, 2007). Entendemos que 

as culturas juvenis estão intimamente relacionadas com as práticas cotidianas dos jovens e 

contribuem para a construção de suas subjetividades enquanto sujeitos inseridos em 
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determinado contexto sociocultural. Os professores e a escola não podem desperdiçar a 

interação com essas práticas dos jovens e adolescentes. 

A terceira subcategoria da prática educativa é a metodologia. Os procedimentos 

metodológicos adotados pela professora Euterpe foram: exposição dialogada, exercícios 

vocais e de respiração por meio de atividades lúdicas, apresentação de vídeo, ensino com 

pesquisa, audição musical, palestra e prática coral. 

Quadro negro, como quando a gente trabalha no Conservatório, com aqueles 

exercícios, muito pouco [com ênfase]. Porque senão a gente não consegue ter um 

retorno dos objetivos que você está querendo dentro do plano de aula (Professora 

Euterpe, grifo nosso). 

Parece que a professora Euterpe está querendo nos dizer que a abordagem 

convencional do ensino música, presente no modelo de ensino conservatorial, não tem espaço 

na educação básica. Isso implica dizer que as metodologias para o ensino de música nas 

escolas regulares devem ser adequadas aos conteúdos, mas também ao contexto de ensino, 

pois o ensino musical oferecido nas escolas regulares não visa à formação do músico artista, 

visa dar aos estudantes uma formação integral, contribuindo para o desenvolvimento de 

cidadãos que tenham na música uma forma de expressão da linguagem artística. 

As Condições de trabalho se constituem como a quarta subcategoria da prática 

educativa. Detectamos que essa foi uma grande dificuldade enfrentada pela professora de 

música em seu dia a dia, na Escola Grécia Antiga. Ela falou que é muito difícil trabalhar 

quando a instituição de ensino não oferece condições básicas de trabalho para um professor de 

música: 

Fazer com que o adolescente se interesse [com ênfase] em vir para uma aula de 

canto coral e participar de um ensaio [com ênfase] dentro de uma escola do 

município que não tem uma estrutura, não tem uma sala onde você possa 

trabalhar, não tem um ar condicionado [com ênfase], não tem um teclado bom, 

não tem um rádio bom [com ênfase] – só existe um rádio na escola para a escola 

toda [com ênfase] – é calorenta [com ênfase], não tem portas... [um pouco de 

riso]. Essa é a situação. São muitas coisas. Além de tudo isso, muitas vezes os 

alunos estão com fome, querem largar logo, [com ênfase] e você tem que 

encontrar uma estratégia para fazê-los entender que eles tão ali porque, em algum 

momento, vão representar a escola. Então, a estratégia consiste em conquistá-los 

[com ênfase]. Só assim você vai conseguir realizar o que planeja (Professora 

Euterpe, grifo nosso). 

Más condições de trabalho repercutem de maneira negativa em qualquer atividade 

profissional, não somente na área de ensino de música. É necessária a criação de políticas que 

assegurem as condições adequadas para o ensino de qualquer disciplina, não somente música. 

É fato que o ensino de música demanda investimentos diferenciados: instrumentos musicais, 

equipamentos eletrônicos, materiais específicos como estantes de partitura. É importante 
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destacar que, mesmo em meio a condições difíceis de trabalho, a professora Euterpe 

conseguiu ministrar suas aulas e contribuir para formação a musical dos seus alunos. 

A avaliação é a última subcategoria da prática educativa. Nos dados analisados, 

verificamos que a professora Euterpe faz a avaliação dos alunos, da disciplina (por ela e pelos 

alunos) e do seu próprio desempenho. Os alunos também se autoavaliam no processo. A 

docente costuma dizer aos estudantes que eles não fazem prova de canto coral e que ela 

observa as apresentações, as aulas e, assim, os avalia. 

é a partir daí que eu vou [pausa] ver o que é que precisa ser melhorado [com ênfase] 

[pausa curta] dentro do trabalho que eu estou fazendo com eles. O que é que precisa 

ser melhorado dentro dos conteúdos, o que é que precisa ser mais bem organizado 

[com ênfase]. Da mesma forma que eu avalio os alunos, avalio os conteúdos 

trabalhados e também me avalio: até que ponto esses conteúdos que eu estou 

passando estão sendo bons? Até que ponto esses conteúdos que eu estou colocando 

estão trazendo retorno, eles estão absorvendo? Será que eles estão absorvendo? Será 

que está sendo muito puxando? Estou pedindo demais a um alunado para o qual a 

música dentro da escola é algo muito novo? Da mesma forma que avalio esse 

trabalho, eu também me avalio (Professora Euterpe). 

Constatamos que a professora utiliza elementos da avaliação formativa (ZABALA, 

1998) em sua prática: a avaliação inicial, que tem caráter diagnóstico e subsidia o 

planejamento; uma avaliação reguladora, que verifica como cada aluno aprende fazendo os 

devidos ajustes; uma avaliação final, que se refere aos resultados obtidos e aos conhecimentos 

adquiridos; e, finalmente, uma avaliação integradora, que traz um informe global do processo. 

Todo esse processo visa ao aperfeiçoamento da prática educativa, compartilhando objetivos, 

informando os resultados de aprendizagem e promovendo o desenvolvimento dos estudantes 

no componente curricular Arte-Música. 

Observamos também que a avaliação realizada pela professora Euterpe se coaduna 

com as proposições de Hentschke e Del Ben (2003), as quais afirmam que a melhor maneira 

de avaliar a aprendizagem musical dos alunos é investigar e analisar suas práticas musicais, 

pois para aprender música é preciso fazer música. Os critérios utilizados na avaliação pela 

professora Euterpe não ficaram claros para nós, mas a docente tem o hábito de informar aos 

alunos o que precisa ser melhorado e o que precisa ser construído. Na concepção da avaliação 

do canto coral trazida por Andrade (2003), o ensaio possui uma dimensão de avaliação 

formativa e a apresentação do coro se constitui como instrumento de avaliação somativa. 

Chamou nossa atenção o fato de a professora de música pesquisada fazer a 

autoavaliação do seu desempenho profissional. Essa é uma atitude importante porque mostra 

que a docente se vê como parte do processo de ensino – suas ações são relevantes para a 
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construção do conhecimento dos alunos e precisam ser avaliadas também, assim como os 

conteúdos de ensino e seus alunos. 

d) Saberes foi a última categoria analítica que adveio dos dados das entrevistas. Dela 

surgiram quatro subcategorias que serão analisadas a partir de agora. Saberes da formação 

profissional ligados às ciências da educação e à ideologia pedagógica (TARDIF, 2010) foram 

mobilizados pela professora Euterpe na sua atuação junto à gestão da Escola Grécia Antiga 

para dar conta das demandas de ensino de música na instituição escolar pesquisada. Na 

perspectiva de Gauthier e colaboradores (2006), esses saberes são chamados de saberes das 

ciências da educação porque dizem respeito à escola e permeiam a forma de o docente existir 

profissionalmente. Para Pimenta (2012), esses saberes são chamados de saberes pedagógicos, 

pois são produzidos na ação por meio da confrontação e da reelaboração dos saberes sobre a 

educação e dos saberes sobre a pedagogia presentes nos cursos de formação. Vejamos como a 

professora de música mobilizou os saberes da formação profissional: 

Quando eu cheguei lá, a gestora disse: – “Poxa, um professor de música aqui na 

escola!? Ai, meu Deus, caiu como uma mão na luva. Caiu do céu porque esta escola 

não tem nada [com ênfase], tem apenas uma professora de dança dum projeto, do 

Mais Educação; e o professor de arte, ainda o estamos esperando”. Ela me deixou 

livre, mas, na verdade o que ela queria mesmo [com ênfase] era que eu montasse um 

coral. Ela sempre falava nisso: “[Euterpe], eu queria que a escola tivesse aula de 

música, eu queria que a escola tivesse um coral e, possivelmente, sei lá, futuramente, 

um coral de professores, um coral infantil. Se desse pra montar um coral com esses 

alunos pra que eles alunos melhorassem...”. Eu lhe respondi: – Tudo bem! Ela me 

deixou livre para montá-lo. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar as oficinas, 

com as crianças. Passei depois a trabalhar com as turmas de quinta à oitava série e 

foi a partir daí que eu comecei (Professora Euterpe). 

O que depreendemos do diálogo relatado pela professora pesquisada é que a criação 

do Coro Juvenil Apolo foi uma solicitação de uma das gestoras da escola com o intuito de que 

os alunos melhorassem o seu gosto musical – na parte anterior do diálogo, não transcrita na 

citação, a gestora fala que os alunos gostam muito de funk, swingueira e hip hop. É 

interessante notar que a professora soube ouvir o pedido da gestão, no sentido de criar um 

coro juvenil, mas respeitou as culturas juvenis dos seus alunos, pois dialogou com o repertório 

dessas culturas em sua prática, como vimos na subcategoria conteúdos da categoria prática 

educativa e nas observações. 

Se a gestão, que é o principal, fechasse os olhos para isso... e deixasse eu trabalhar 

sozinha... sem intervir... e sem ajudar também, acredito que eu não ia conseguir 

chegar... devagarinho [com ênfase] onde cheguei (Professora Euterpe). 

Dessa forma, saber ouvir a gestão escolar foi um saber mobilizado na prática da 

docente a partir dos saberes oriundos da formação profissional da professora Euterpe. A partir 

da fala da docente, percebe-se que esse foi um saber fundamental para iniciar as atividades do 
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componente curricular Arte-Música e contribuir para o processo de consolidação da 

implantação do ensino de música na escola. Pelo que vimos na escola observada, parece que 

os gestores escolares têm um papel relevante dentro do processo de implantação e 

consolidação do ensino de música nas escolas, não somente os professores são figuras 

importantes nesse processo. 

Esse saber ouvir a gestão escolar mobilizado pela docente está relacionado aos 

saberes: ensinar exige criticidade; ensinar exige bom senso; ensinar exige saber escutar 

(FREIRE, 2007). A professora Euterpe usou o senso crítico e o bom senso quando acatou a 

sugestão da gestora, demonstrando que soube escutá-la, mas considerou também o gosto 

musical dos seus alunos, mostrando-lhes que existem outros gêneros e estilos musicais que 

podem ser ouvidos e apreciados por eles além dos estilos de que eles gostam. 

Acerca da segunda subcategoria dos saberes, saberes disciplinares, percebemos nos 

dados das entrevistas que a professora mobilizou em sua prática saberes correspondentes aos 

vários campos do conhecimento advindos de sua formação inicial e continuada, conforme 

Tardif (2010): saber reger, saber cantar, saber identificar a extensão das vozes para o canto, 

saber historiar o canto coral para os alunos, saber atuar de forma lúdica. Para Gauthier e 

colaboradores (2006) os saberes disciplinares são aqueles produzidos pelos cientistas e 

pesquisadores em várias disciplinas científicas. Pimenta (2012), por seu turno, chama os 

saberes relacionados às áreas específicas de saberes do conhecimento. 

Os saberes são oriundos de disciplinas da Licenciatura em Música como Técnica 

Vocal, Canto Coral, História da Música, Musicalização e de oficinas de coro de crianças e 

coro de adolescentes realizadas pela professora, sendo mobilizados por ela em sua prática 

cotidiana na escola. Os alunos puderam compartilhar dos conhecimentos da docente e ela 

pôde ressignificar e reelaborar esses saberes em sua prática profissional. 

A terceira subcategoria identificada foi saberes curriculares. De acordo com Tardif 

(2010), os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos 

segundo os quais são categorizados e expostos os saberes definidos e selecionados por essa 

instituição. Na concepção de Gauthier e colaboradores. (2006), por sua vez, os saberes 

curriculares estão relacionados aos saberes oriundos das ciências que são selecionados pela 

escola e organizados para se transformarem nos programas escolares. A professora Euterpe se 

deparou, no início de sua trajetória profissional na rede de Jaboatão dos Guararapes, com a 

necessidade de planejar o componente curricular Arte-Música: 

Então, os conteúdos que... eu tinha, formulado não eram nada assim... já pronto 

porque a escola não tinha, até então, um trabalho de música, dentro do município, já 
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formado com o planejamento, com o plano de aula, com aquelas coisas todinhas. E 

até a própria gestora perguntou o que é que eu iria trabalhar (Professora Euterpe). 

Saber lidar com o inusitado parece ter sido um saber mobilizado pela professora para 

dar conta de um fato: não haver planejamento para o componente curricular Arte-Música no 

município e na escola. Com a publicação da Lei n.º 11.769/2008, os sistemas de ensino 

tiveram três anos letivos para se adaptar às exigências. Considerando que a professora iniciou 

suas atividades na escola no segundo semestre de 2010, já haviam se passado dois anos da 

publicação e nem o município nem a escola tinham uma diretriz para o ensino de música. É 

provável que essa situação se repita em outros municípios do país, pois a lentidão no 

atendimento das demandas legais é algo comum em nosso país, trazendo prejuízos para todos. 

Vimos também que esse saber lidar com o inusitado mobilizado pela docente 

pesquisada em sua prática tem relação com os saberes necessários à prática educativa: ensinar 

exige apreensão da realidade, ensinar exige tomada de decisões, bem como ensinar exige 

segurança, competência profissional e generosidade (FREIRE, 2007). A docente não se 

intimidou diante da situação que enfrentou e tomou a decisão de construir com confiança, 

competência e, também, generosidade o planejamento da disciplina, possibilitando sua 

atuação profissional de maneira planejada e coerente. 

A última subcategoria identificada nas entrevistas foi saberes experienciais. De acordo 

com Tardif (2010), esses são saberes que procedem da experiência e são validados por ela. 

Gauthier e colaboradores (2006), por sua vez, os definem como saberes que se constroem ao 

longo da experiência docente particular. Já Pimenta (2012) os chama de saberes da 

experiência e afirma que eles se constituem em dois níveis: um que vem da experiência do 

docente como aluno e o outro daqueles saberes construídos no dia a dia do professor, em um 

processo de reflexão sobre a prática. 

Os saberes que emanaram da experiência da professora Euterpe e foram validados por 

essa experiência foram: saber priorizar a formação continuada, saber se relacionar, saber 

querer bem aos estudantes, saber respeitar o discurso musical dos alunos, saber dialogar 

com o repertório das culturas juvenis, saber atuar de forma interdisciplinar e saber 

reconhecer as limitações pessoais. Nos parágrafos subsequentes trataremos de cada um 

desses saberes. 

Saber priorizar a formação continuada revelou-se quando a professora relatou a 

necessidade de ter que ir buscar fora de sua formação inicial saberes para dar conta das 

demandas do ensino de canto coral: 
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Bom... [...] Quanto aos saberes dessa área de canto coral, eu tive que buscar muita 

coisa [com ênfase] para poder trabalhar com eles na sala de aula. Que saberes passar 

a adolescentes em um coro que está se formando, começando [com ênfase] um 

trabalho de canto coral? Tive que sair buscando [com ênfase]  esses saberes: o que 

trabalhar, como trabalhar. Fui pegando, lendo um pouco, vendo o que os 

adolescentes [com ênfase] gostariam de ter numa aula de canto coral. O que é, para 

eles [com ênfase], aula de canto coral (Professora Euterpe). 

Vimos, durante a realização da entrevista, que a professora fazia algumas divagações 

enquanto procurava responder às perguntas. Essas divagações nos deixaram a impressão de 

que ela nem mesmo tinha clareza dos saberes que eram necessários à prática de canto coral 

com adolescentes, mas, ainda assim, compreendia que precisava buscá-los para dar conta de 

suas demandas de ensino. 

Nesse sentido, Freire (2007) nos diz que ensinar é criar as possibilidades para a 

própria produção ou construção do conhecimento. Observamos essa atitude na prática 

educativa da professora Euterpe quando ela buscou aperfeiçoar seus conhecimentos da 

formação inicial, mas também procurou ouvir os seus alunos, proporcionando-lhes a 

construção do seu próprio conhecimento também a partir do que eles traziam para a sala de 

aula. 

O segundo saber experiencial identificado, saber se relacionar, é uma das marcas da 

professora pesquisada. Para a docente, seu trabalho não poderia ter acontecido sem o apoio de 

gestores, professores, alunos, funcionários e pais: “a escola me deu todo o suporte: a direção, 

os setores pedagógico e administrativo, os professores [com ênfase]. O trabalho só pode 

acontecer se todo mundo interagir” (Professora Euterpe). 

Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, exige comprometimento, segurança, 

competência profissional e generosidade (FREIRE, 2007). Portanto, conseguimos observar 

que a professora Euterpe esteve em sua prática sempre aberta a conversas e negociações com 

os diversos segmentos da comunidade escolar, demonstrando comprometimento profissional. 

Sem sua disponibilidade e comprometimento pessoais e a abertura de gestores, professores, 

funcionários, alunos e pais, talvez a professora não tivesse conseguido iniciar e dar 

prosseguimento ao programa de música na escola, como ela mesmo afirmou na entrevista. 

Sua segurança e sua competência profissional parecem ter conquistado a confiança dos 

membros da comunidade escolar que a apoiaram nas diversas atividades do componente 

curricular Arte-Música. É possível ainda que a generosidade da docente em dar aulas mesmo 

em condições inadequadas, como vimos nas observações e na subcategoria condições de 

trabalho das análises das entrevistas, possa ter despertado essa confiança por parte das 

gestoras, dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos pais. 
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O terceiro saber experiencial foi saber querer bem aos estudantes. A professora de 

música desenvolvia um relacionamento próximo com os diversos atores escolares, como 

vimos nos dois parágrafos anteriores, mas sua maior proximidade com os alunos era evidente: 

Às vezes, [um aluno na sala de aula] fica me chamando daquela atriz que fazia esses 

exercícios num convento... Whoopie Goldberg, eu acho que era isso [risos]. Ele faz 

igualzinho. Muitas vezes, a aula termina ficando assim... muito doida. Quando a 

gente vê, já está ensaiando a música por causa dessas brincadeiras deles. Eu “deixo” 

pra quebrar o clima, visto que eles gostam disso, dessa coisa engraçada. Isso facilita 

e permite que o ensaio menos formal [com ênfase]. Eles interagem com os 

conteúdos dessa forma assim bem brincalhona (Professora Euterpe). 

Esse saber identificado na prática da professora Euterpe se harmoniza com o saber 

ensinar exige querer bem aos educandos proposto por Freire (2007). Entendemos que as 

relações afetivas em sala de aula podem coexistir pacificamente com o ensino desde que haja 

respeito e ética de ambas as partes, professores e alunos, como é o caso do que percebemos na 

prática profissional da professora de música pesquisada. Esse saber querer bem aos estudantes 

foi um diferencial marcante em seu ensino. 

Saber respeitar o discurso musical dos alunos foi o quarto saber detectado nos saberes 

experienciais. Vejamos o que a docente nos disse sobre esse saber: 

Bom, um desses saberes.. que nós construímos, acredito que... foi... trabalhar.. com o 

alunado buscando sempre.. respeitar o que ele já traz. Então, eu acredito que [um] 

dos saberes que eu.. construí [com ênfase] foi esse: respeitar [com ênfase] a 

formação do aluno, aquilo que ele já traz consigo. E, a partir do momento que 

comecei a entender isso, tive que respeitar e atuar de uma forma que valorizasse não 

só [com ênfase] a minha prática, mas também a deles, o que eles já sabiam. Fazia a 

interligação do que eles já sabiam com o que me propunha lhe oferecer (Professora 

Euterpe). 

Observamos que a prática da professora tem uma conotação construtivista, na qual os 

conhecimentos prévios dos alunos são considerados dentro do processo de ensino. Dentre os 

teóricos abordados em nossa fundamentação, essa prática se apoia em Zabala (1998) e 

Swanwick (2003a). Observamos, ademais, que esse saber se coaduna com o eixo não há 

docência sem discência, de Freire (2007), no qual se afirma que aquele que ensina aprende ao 

ensinar e aquele que aprende ensina ao aprender. Para esse autor, ensinar exige respeito aos 

saberes dos educandos. 

Entendemos que saber respeitar o discurso musical dos alunos pode contribuir para um 

ensino que vise à formação integral do aluno. Pareceu-nos também que o fato de considerar o 

que os alunos têm de bagagem musical constituiu-se como uma estratégia de ensino para 

ajudar na seleção dos conteúdos das aulas de canto coral para adolescentes, principalmente o 

repertório. Pensamos assim porque estamos considerando que a professora Euterpe se sentiu 
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despreparada para atuar com o coro juvenil no início de sua prática profissional na Escola 

Grécia Antiga. 

O quinto saber experiencial identificado foi saber dialogar com o repertório das 

culturas juvenis. Pelo fato de buscar respeitar os conhecimentos musicais prévios dos alunos, 

a professora de música investigada se deparou com estilos musicais que usualmente são 

incomuns nas escolas: 

Alguns adolescentes já conheciam e adoravam funk [com ênfase], outros não o 

suportavam. Uns gostavam de música popular brasileira por causa dos pais [com 

ênfase]... Outros [com ênfase] não a suportavam. Muitos gostavam e gostam [com 

ênfase], de música caipira [com ênfase], das duplas sertanejas: Vitor e Léo, Bruno e 

Marrone, que eu trabalhei demais [com ênfase]. Outro dizia: “ah, professora, eu não 

gosto desse negócio, não. Tem gente que gosta, mas eu gosto de hip hop, de reggae, 

de rock e de um negócio aí”. Eles sempre diziam: “é um negócio aí, que eu não sei 

se é jazz [com ênfase]”. Então, eu lhe disse: “é jazz”! [com ênfase]. Pronto! Eles 

tinham mania de dizer que era muito maneiro (Professora Euterpe). 

Chamou-nos a atenção a habilidade da docente em aceitar e interagir com o repertório 

das culturas musicais dos alunos, ainda que estas não sejam comumente vistas nos programas 

de música das escolas e fossem rejeitadas pela própria gestora escolar, como vimos. Como 

temos enfatizado diversas vezes nas análises, baseada em Corti e Souza (2004), Dayrell 

(2003, 2005), Arroyo (2009), Souza (2004, 2009), o diálogo entre a escola e as culturas 

juvenis é necessário para a construção de um ensino que considere o estudante como sujeito 

do seu conhecimento – a formação integral na perspectiva de Zabala (1998). 

Na perspectiva de Freire (2007), ensinar exige respeito à autonomia de ser do 

educando e exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Nesse sentido, 

observamos que a professora tem respeito pelo gosto musical de seus alunos, ainda que a 

escola e a gestão possam discordar disso, e o considera no planejamento e na execução de sua 

prática educativa na Escola Grécia Antiga. 

Saber atuar de forma interdisciplinar foi o sexto saber experiencial detectado nas 

entrevistas com a docente investigada. Vejamos o que a professora Euterpe nos falou acerca 

desse saber: “então, feito isso “tudinho”, e interagindo também com outras disciplinas, com o 

que está acontecendo na escola naquele momento, naquele mês, você consegue ter um 

retorno” (Professora Euterpe). 

Verificamos que saber atuar de forma interdisciplinar se harmoniza com o saber: 

ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, de acordo 

com Freire (2007). A relevância em valorizar a prática da interdisciplinaridade no contexto da 

educação básica é grande, pois nesse nível de ensino há uma gama de disciplinas das diversas 

áreas do conhecimento humano. O aluno é preparado na educação básica para intervir na 
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sociedade, munido dos conhecimentos que essa sociedade considera relevantes e que são 

socializados pela escola. Seria uma atitude incoerente do professor de música atuar na escola 

sem se envolver nas outras disciplinas, pois sua própria área do conhecimento dialoga com 

diversos outros campos do saber científico. 

O sétimo e último saber identificado dentre os saberes experienciais da professora 

Euterpe foi saber reconhecer as limitações pessoais: 

[...] eu vejo que nós, como professores de música, principalmente os ligados a essa 

parte da Educação Musical, nunca aprendemos tudo [com ênfase]. Acho que nesse 

trabalho de educação musical, no trabalho de música em si, dentro das escolas, a 

gente está sempre aprendendo algo mais. E, nesse aprendizado, a gente está 

aprendendo, principalmente, com o próprio aluno, com o colega que, muitas vezes, 

tem [com ênfase] algo mais a nos passar [com ênfase] dentro desse trabalho 

(Professora Euterpe). 

Nesse sentido, Freire (2007) nos fala que ensinar exige criticidade, reflexão crítica 

sobre a prática e a consciência do inacabamento. Reconhecer a incompletude do próprio 

processo de construção do conhecimento e das habilidades para o ensino demonstra 

humildade e sinceridade ao mesmo tempo em que fomenta a busca pelo saber. Entendemos 

ser essa uma atitude salutar para o professor em qualquer nível ou modalidade de ensino. 

Nesta seção, conseguimos aprofundar o conhecimento que obtivemos durante as 

observações sobre o processo de ensino de canto coral para adolescentes na escola e analisar 

saberes mobilizados pela docente na prática de canto coral juvenil. Na seção seguinte, 

faremos a triangulação de dados oriundos das análises dos documentos, das observações e das 

entrevistas. 

 

4.4. Triangulação dos Dados 

 

A confrontação dos resultados da análise documental, das observações e das 

entrevistas realizadas mostrou-nos que a rede municipal de Jaboatão dos Guararapes ainda 

não possui uma organização curricular devidamente fechada para o componente curricular 

Arte-Música, implantada no município desde 2010. Os documentos a que tivemos acesso não 

são documentos definitivos, e a escola não apresenta a organização curricular das disciplinas 

no PPAP. 

Apesar de existirem ações regulares de formação continuada para os professores de 

música – algo que é importante para a formação profissional dos docentes e para a qualidade 

do ensino oferecido na rede, não conseguimos ter acesso aos documentos com políticas ou 

diretrizes específicas para as ações formativas com professores de música desse município. A 
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despeito dessa situação, a professora investigada não mediu esforços para fazer o 

planejamento de música da escola, tendo contribuído ainda para a elaboração da proposta 

curricular de música da rede. 

Observamos que o modelo (T)EC(L)A não foi utilizado de forma integral para 

organizar as aprendizagens, conforme vimos na observação, e não foi citado em nenhum 

momento nas entrevistas realizadas. Somente foram usados os parâmetros técnica, literatura, 

apreciação. Entretanto, como o modelo, de acordo com Swanwick (2003b), é centrado na 

composição – incluindo a improvisação, consideramos que, na verdade, não podemos afirmar 

que o modelo sugerido pela proposta curricular foi utilizado, pois as atividades musicais do 

Coro Juvenil Apolo eram centradas na performance, isto é, na execução e não na composição. 

A abordagem dos conteúdos por meio da teoria espiral de Swanwick e Tillman (1986) 

também não foi percebida nas observações nem nas entrevistas. 

A avaliação utilizada pela professora Euterpe está relacionada à concepção de 

avaliação formativa (Zabala, 1998) e se coaduna com as proposições de Hentschke e Del Ben 

(2003) e de Andrade (2003). Todavia, a avaliação realizada pela professora não tem relação 

com a concepção de avaliação da performance musical a partir da Teoria Espiral prevista em 

Swanwcik (apud França 2004), que está prevista na proposta curricular da rede para o 

componente curricular Arte-Música. 

A interdisciplinaridade e a transversalidade foram percebidas nas observações e nas 

entrevistas. A atuação conjunta com a professora de línguas, a inserção do programa de 

música nos projetos escolares e o tratamento dado pela professora à situação de bullying 

ocorrida em sala de aula foram exemplos da valorização e do uso da interdisciplinaridade e da 

transversalidade na ação da professora na escola. Não conseguimos identificar situações nas 

quais a transdisciplinaridade tenha se evidenciado, pois os documentos norteadores, 

inacabados (proposta curricular, PPAP) ou inexistentes (formação continuada), não permitem 

uma integração global das disciplinas. 

As condições de trabalho foram uma dificuldade da escola percebida no documento do 

PPAP, nas observações e nas entrevistas. A despeito disso, a professora Euterpe conseguiu 

desenvolver sua prática profissional, ainda que com muita dificuldade, mas buscando alcançar 

seus objetivos educacionais com as condições de infraestrutura, os equipamentos e os 

materiais de que dispunha. 

A interação foi um ponto forte da docente detectado nas entrevistas, nas observações 

de aulas e de ocasiões especiais. O bom relacionamento com a gestão, com os professores, 

com os funcionários e com os pais trouxe o suporte necessário para ações educacionais na 
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escola e fora dela, em atividades extraclasse. A afetividade com seus alunos foi demonstrada 

através do contato direto e constante e de uma atitude positiva, mesmo diante dos erros dos 

estudantes no tratamento com os colegas. 

O repertório utilizado pelo coro, que foi verificado na análise documental, não tinha 

tessitura e arranjo vocal adequados para vozes adolescentes – todas as músicas utilizadas eram 

em uníssono. Esse aspecto ficou evidente nas observações, quando detectamos a dificuldade 

de boa parte dos alunos, principalmente do sexo masculino, em cantar as músicas. Nas 

entrevistas, a professora Euterpe chegou a dizer que usava arranjos em duas vozes, mas, 

durante as observações realizadas, somente foram cantadas músicas em uníssono pelo coro. É 

provável, pelo que vimos nas entrevistas, que a docente investigada tenha tido dificuldades 

para escolher um repertório adequado para o coro Juvenil Apolo pela inexperiência no 

trabalho vocal com adolescentes, conforme relato da página 124 deste capítulo. 

Saberes, nosso objeto de pesquisa, afluíram dos dados de forma natural. Verificamos 

que os documentos analisados apontavam para saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Nas observações e entrevistas, 

esses saberes foram identificados e categorizados, proporcionando compreensão e clareza 

sobre saberes relacionados ao ensino de canto coral para adolescentes na educação básica, 

demonstrando que a profissão docente é um ofício feito de saberes, conforme Gauthier e 

colaboradores (2006). 

A professora Euterpe construiu os saberes que mobilizou na prática de canto coral para 

adolescentes por meio das relações com gestores, professores, estudantes, funcionários e pais 

de alunos da Escola Grécia Antiga. A formação continuada, na articulação com os saberes 

provenientes da formação profissional, com os saberes disciplinares e com os saberes 

curriculares, ou até mesmo suprindo lacunas de sua formação inicial de licenciada em música, 

foi outro meio pelo qual a docente construiu esses saberes. Por fim, na própria experiência do 

trabalho, nas leituras e nas conversas com pessoas mais experientes, a professora de música 

da rede de Jaboatão dos Guararapes pôde também construir os saberes relacionados ao ensino 

de canto coral para adolescentes na educação básica na região metropolitana da cidade do 

Recife. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

A prática cotidiana da profissão não favorece apenas 

o desenvolvimento de certezas ‘experienciais’, mas 

permite também uma avaliação dos outros saberes, 

através da sua retradução em função das condições 

limitadoras da experiência. [...] a prática pode ser 

vista como um processo de aprendizagem através do 

qual os professores retraduzem sua formação e a 

adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece 

inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade 

vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma 

maneira ou de outra. 

Tardif (2010, p. 53, grifo do autor) 
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A pesquisa que realizamos buscou responder à seguinte pergunta: como uma 

professora de música constrói saberes relacionados à prática de canto coral para adolescentes 

na educação básica? Nosso objeto de pesquisa foram saberes construídos por uma professora 

de música na prática de canto coral para adolescentes na educação básica. Para compreender a 

questão proposta, buscamos, inicialmente, verificar o que pesquisas sobre juventude, música 

e escola nos anos finais do ensino fundamental e saberes de professores de música traziam 

sobre o nosso objeto de pesquisa, tentando, assim, mapear e discutir a produção acadêmica 

nessas temáticas a fim de nos situarmos em relação ao que se tem realizado nas pesquisas 

brasileiras no âmbito dessas áreas do conhecimento. Essa medida teve o intuito de trazer 

maior rigor científico à pesquisa realizada. Depois disso, procuramos fundamentar a pesquisa 

em autores das áreas de juventude, música e escola, prática educativa, canto coral e saberes 

docentes, os quais deram lastro à investigação e foram as lentes utilizadas para a leitura dos 

dados coletados no campo de pesquisa. Em seguida, procedemos às análises dos dados 

coletados em conformidade com os procedimentos metodológicos propostos, aprofundando-

se, assim, o entendimento do objeto de estudo. 

Em virtude disso, os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que 

compreendemos como uma professora de música constrói saberes relacionados à prática de 

canto coral para adolescentes na educação básica. Especificamente, conhecemos como se 

dava o processo de ensino de canto coral para adolescentes em uma escola pública, 

verificamos como a professora Euterpe se relacionava com seus alunos adolescentes na 

escola, identificamos como eram trabalhados os conteúdos de canto coral com adolescentes na 

escola e analisamos saberes mobilizados pela docente de música na prática de canto coral para 

adolescentes em uma escola pública. 

O pressuposto desta investigação foi comprovado, pois verificamos que existem 

saberes docentes relacionados ao ensino de canto coral na adolescência. Esses saberes foram 

identificados, categorizados e serão socializados entre professores de música, com vistas ao 

melhor desempenho de sua profissão. 

A pesquisa apresentou limitações, entre as quais a carência de referências sobre o 

objeto de estudo, bem como de documentação sobre o ensino de música na rede municipal de 

Jaboatão dos Guararapes. É possível que a falta de documentos orientadores do ensino de 

música, incluindo as ações de formação continuada dos professores, exista devido à recente 

inserção da música nas escolas. Entretanto, entendemos que o tempo dado para as adequações 

previstas na Lei n.º 11.769/2008 teria sido suficiente para ter-se avançado mais na elaboração 

desses documentos. É fato que a morosidade da regulamentação das leis no País existe, não 
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podemos negar, mas entendemos que deve haver também uma mobilização por parte das 

associações nacionais ligadas à educação e ao ensino de música no sentido de propor ações 

que possam contribuir para a viabilização das exigências legais, como, por exemplo, a 

realização de audiências públicas com os órgãos governamentais. 

A análise dos documentos apontou para a construção dos saberes experienciais na 

concepção de Tardif (2010), baseados que são no trabalho cotidiano dos professores e no 

conhecimento do seu meio, pois todos os documentos analisados têm relação direta ou 

indireta com o trabalho da professora pesquisada. Essa tipologia do saber, por sua vez, se 

harmoniza com os saberes experienciais de Gauthier e colaboradores (2006) – que se 

constroem ao longo da experiência docente particular e com o segundo nível de saberes da 

experiência de acordo com Pimenta (2012) – que os professores constroem no dia a dia da 

atividade docente, refletindo sobre a prática em um processo contínuo e mediatizado pela 

prática de outrem. 

Observamos que saberes da formação profissional, saberes disciplinares e saberes 

curriculares (TARDIF, 2010) permeiam documentos, tais como a proposta curricular, o 

documento da formação continuada, o projeto pedagógico e o repertório dos alunos de canto 

coral, mas é importante salientar que esses saberes são ressignificados na prática, a partir do 

contexto de trabalho da professora Euterpe, redundando nos saberes experienciais. É algo 

dinâmico, vivo, experimentado na vivência do trabalho e na vivência com os professores, os 

alunos, os gestores, os pais e a comunidade. 

Evidenciou-se também que os eixos nos quais se fundamentam os saberes, de acordo 

com Freire (2007), se mostram presentes nos documentos analisados: não há docência sem 

discência, ensinar não é transferir conhecimento e ensinar é uma especificidade humana. 

Além disso, percebeu-se também que alguns fios condutores da construção do saber vieram à 

tona nesses documentos: saber e trabalho, diversidade do saber, experiência do trabalho 

enquanto fundamento do saber e saberes humanos a respeito de seres humanos. 

A análise dos dados das observações demonstrou que há questões cruciais 

relacionadas às condições de trabalho que prejudicaram as aulas de canto coral na escola e 

que precisam ser sanadas pela gestão da instituição. Medidas já foram tomadas para o ano de 

2013, mas ainda não são suficientes para resolver os problemas que relatamos. Apesar disso, 

percebe-se que a promulgação de uma lei, nesse caso, a Lei n.º 11.769/2008, não é suficiente 

para garantir um ensino de qualidade. É preciso investir em políticas de formação, tanto 

inicial quanto continuada, em ambiente adequado e em materiais/instrumentos musicais que 

possibilitem legitimar o que está posto na Lei.  



 

 

146 

No processo de ensino de canto coral, verificamos que o repertório utilizado não 

estava adequado às vozes juvenis, provavelmente pela falta de experiência da docente em 

trabalhar com coro de adolescentes. Já a interação da professora Euterpe com alunos, 

gestores, professores e funcionários foi um ponto forte de sua prática educativa, sendo a 

afetividade com seus alunos uma característica marcante da docente. Por sua vez, no 

reconhecimento profissional resultante dessa interação, consideramos que a prática da 

professora Euterpe reflete um modelo de prática reflexiva, buscando o seu próprio 

aperfeiçoamento e promovendo interações na escola onde atua. Essa prática pode contribuir 

para promover a formação integral do aluno, na perspectiva de Zabala (1998), e traz 

rebatimento nas interações com colegas professores, funcionários e gestores, que reconhecem 

na docente uma profissional competente. 

Os saberes mobilizados na prática de canto coral para adolescentes pela professora, 

conforme Tardif (2010), foram relacionados a saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Dentre os saberes de sua formação 

profissional mobilizados, identificamos saber interagir com a gestão escolar. Já entre os 

saberes oriundos dos saberes disciplinares, encontramos saber cantar, saber reger, saber 

solfejar. Daqueles advindos dos saberes curriculares, identificamos saber planejar o ensino. 

Por fim, saber atuar de forma interdisciplinar, saber se relacionar, bem como saber querer bem 

aos estudantes – um aspecto muito marcante do saber se relacionar que demandou uma nova 

categoria de saberes, foram os saberes da experiência que emanaram da prática educativa da 

professora Euterpe. Constatamos também que esses saberes estão relacionados aos saberes da 

experiência e aos saberes pedagógicos, na perspectiva de Pimenta (2012), bem como aos 

saberes: ensinar exige querer bem aos educandos e ensinar exige risco, aceitação do novo e 

rejeição a qualquer forma de discriminação, na concepção de Freire (2007). 

A análise das entrevistas nos permitiu saber que a professora Euterpe não se sentiu 

preparada para atuar na educação básica depois de ter concluído sua licenciatura e iniciado 

sua carreira docente. Ela se sentiu preparada para atuar em conservatórios e em escolas 

específicas de música e precisou buscar na formação continuada e construir na sua prática os 

saberes necessários ao ensino de música nas escolas regulares. 

No processo de ensino, verificamos a importância do canto coral juvenil para a 

formação integral do aluno, pois o canto coletivo proporciona diversos benefícios ao 

adolescente, não havendo desvantagem em sua utilização na escola. Nem mesmo a muda 

vocal traz impedimento ao trabalho com essa faixa etária, requerendo apenas um preparo 

melhor do professor e uma atenção maior às características próprias de cada aluno em 
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mudança vocal. Esses achados confirmam as concepções de Correia (1989), Oliveira (2003), 

Ream (1973) e Costa (2007) quando afirmam que o canto coral é um grande benefício para 

adolescentes. 

Na prática educativa da docente pesquisada, percebemos que a interação é uma marca 

forte do seu perfil profissional, pois a professora Euterpe procura se relacionar bem com os 

diversos segmentos que compõem a escola. Todavia, detectamos que o afeto que a professora 

tem pelos seus alunos é algo marcante em sua prática. Os dados dessa interação apontam para 

a construção da identidade profissional dos professores de música na educação básica e 

também para a formação inicial e continuada desses docentes. Essas temáticas são pertinentes 

no momento em que vivemos, com o retorno da música para as escolas, podendo trazer 

subsídios ao aperfeiçoamento da prática profissional dos professores nesse nível de ensino. 

Já os conteúdos trabalhados foram: conceito de canto coral; repertório, considerando 

estilos e compositores diversos; técnica vocal de forma lúdica; respiração para o canto coral; 

grupos corais do Recife; a história do canto coral – cantochão; funcionamento de uma 

orquestra; fisiologia e anatomia da voz; higiene vocal. Na perspectiva de Zabala (1998), os 

conteúdos abordados pela professora foram conteúdos factuais, conteúdos conceituais, 

conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais, revelando a riqueza que o canto coral pode 

proporcionar à formação do estudante da educação básica. A professora considera o discurso 

musical dos alunos na seleção dos conteúdos e procura dialogar com o repertório das culturas 

juvenis. Isso mostra que a Escola Grécia valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, 

podendo servir de exemplo para outras escolas. 

Por sua vez, os procedimentos metodológicos adotados por ela foram exposição 

dialogada, exercícios vocais e de respiração por meio de atividades lúdicas, apresentação de 

vídeo, ensino com pesquisa, audição musical, palestra e prática coral. Isso mostra que a 

professora propicia aos alunos estratégias diferenciadas da prática coral, o que é comum nas 

aulas de canto coral. Vídeos, pesquisas e audições musicais assistidas pelos alunos também 

podem enriquecer a performance musical – cantar é também ouvir, entender e refletir a fim de 

que se possa ter uma interpretação apropriada. 

As condições de trabalho talvez tenham sido a maior dificuldade enfrentada pela 

professora Euterpe em sua prática educativa. Essa situação pode não ser diferente do que está 

sendo ou será enfrentado por muitos professores de música em escolas de educação básica de 

todo o país. É necessário, portanto, que haja investimentos por parte dos poderes públicos no 

sentido de oferecerem condições mínimas de trabalho aos professores de Arte, começando 
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pela inserção da disciplina no horário regular das aulas até salas e equipamentos para o 

trabalho. 

Na avaliação, última subcategoria da prática educativa, vimos que a professora utiliza 

elementos da avaliação formativa na perspectiva de Zabala (1998), coadunando-se com as 

proposições de Hentschke e Del Ben (2003), bem como com as de Andrade (2003). Essa 

perspectiva avaliativa é pertinente ao ensino realizado, mas consideramos também que se 

deva incluir a avaliação na perspectiva de Swanwick (apud França, 2004), que está prevista 

na proposta curricular e permite uma melhor avaliação da performance musical. 

Verificamos que o objeto desta pesquisa, saberes construídos por uma professora de 

música na prática de canto coral para adolescentes na educação básica, estavam ligados a 

saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes 

experienciais. Nos saberes da formação profissional, identificamos saber ouvir a gestão 

escolar como um saber oriundo dessa formação e mobilizado na prática que se tornou um 

saber fundamental para iniciar e dar prosseguimento ao processo de consolidação do ensino 

de música na escola. Já dos saberes disciplinares, surgiram saber reger, saber cantar, saber 

identificar a extensão das vozes para o canto, saber historiar o canto coral para os alunos, 

saber atuar de forma lúdica. O que foi aprendido nas disciplinas da licenciatura foi 

ressignificado na prática e adaptado ao trabalho da docente. Por sua vez, dos saberes 

curriculares, surgiu o saber lidar com o inusitado, uma vez que não havia planejamento para o 

componente curricular Arte-Música, nem no município nem na escola, no início das 

atividades da professora na rede de Jaboatão dos Guararapes. Por fim, os saberes 

experienciais: saber priorizar a formação continuada, saber se relacionar, saber querer bem 

aos estudantes, saber respeitar o discurso musical dos alunos, saber dialogar com o repertório 

das culturas juvenis, saber atuar de forma interdisciplinar e saber reconhecer as limitações 

pessoais. Esses saberes foram construídos na prática educativa da professora Euterpe e, de 

acordo com Tardif (2010), favoreceram o desenvolvimento de certezas experienciais, 

permitindo também uma avaliação dos outros saberes – saberes da formação profissional, 

saberes disciplinares e saberes curriculares, como vimos – em função das condições 

limitadoras da experiência, podendo a experiência ser vista como um processo de 

aprendizagem. 

A triangulação dos dados permitiu-nos confrontar informações recolhidas nos três 

instrumentos de coleta de dados. Isso nos proporcionou garantir a credibilidade dos 

resultados, corroborando esses achados. De acordo com Gil (2009), qualquer fechamento de 
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um estudo de caso vai ser mais convincente se for baseado na convergência dos resultados 

obtidos de fontes diferentes. 

O levantamento das pesquisas do estado do conhecimento nos eixos temáticos 

juventude, música e escola nos anos finais do ensino fundamental, bem como dos saberes 

docentes de professores de música, nos revelou que não existia nenhuma pesquisa que tivesse 

abordado a temática proposta neste estudo. Portanto, a pesquisa vem contribuir para a 

construção do conhecimento científico na área de formação de professores no âmbito da 

temática de saberes docentes de professores de canto coral para adolescentes na educação 

básica, nível de ensino que tende a ser o maior campo de atuação do licenciado em música 

depois da publicação da Lei n.º 11.769/2008. Demonstra-se, portanto, um dos aspectos da 

relevância da presente investigação. 

A pesquisa realizada nos suscitou outras questões passíveis de serem pesquisadas, 

como, por exemplo: como é construída a profissionalidade dos professores de música nos 

diversos campos de atuação – escolas básicas, conservatórios, ONG’s, cursos livres? Como se 

constrói e se caracteriza a identidade dos docentes de música? Quais os saberes dos 

professores de música na educação básica? E os saberes de professores de conservatório, 

escolas livres, ONG’s e instituições de ensino superior? Como se dá a formação continuada de 

professores de música nas redes estaduais e municipais de ensino? entre outros 

questionamentos passíveis de pesquisa relacionados à formação de professores de música. 

Em virtude do estudo realizado e diante das discussões e reflexões apresentadas, 

consideramos oportuno fazer algumas recomendações que julgamos importantes. Entendemos 

ser necessário elaborar ou concluir, pois não tivemos acesso a nenhum documento completo, 

o programa de formação continuada para professores de Arte-Música da rede de Jaboatão dos 

Guararapes. Propomos que seja elaborada a organização curricular, a proposta de formação 

continuada para professores e funcionários, a proposta para inclusão de pessoas com 

deficiência e o processo de avaliação do PPAP da Escola Grécia Antiga – informações 

fundamentais para o bom andamento do trabalho escolar. É fundamental investir na melhoria 

das condições de trabalho na escola pesquisada. Mudanças já foram feitas, mas ainda não são 

suficientes. Na prática da docente, sugerimos que seja readequado o repertório do coro a fim 

de que possa estar adequado às vozes dos componentes do Coro Juvenil Apolo. Finalmente, 

consideramos necessário o investimento em pesquisas sobre a atuação do professor de música 

na educação básica, incluindo temáticas como profissionalidade, identidade e saberes. A 

presente pesquisa não teve por pretensão esgotar a discussão a respeito do objeto de estudo, 
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mas, sim, contribuir para o aprofundamento da temática, apontando também para a 

continuidade desses estudos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome da Escola:  

Endereço:  

Telefone:  

Modalidade de Ensino:  

Nome do (a) Professor (a):  

Turmas:  

Faixa etária:  

E-mail:  

 

Data da Observação: _____ / _____ / ________ 

Horário (Início: ______ : ______ •Término: ______ : ______ ) 

 

 

ITENS DE OBSERVAÇÃO 

 

1. Ambiente de Sala de Aula 

 

2. Planejamento/Roteiro da aula 

 

3. Objetivo(s) da Aula 

 

4. Conteúdo(s) Trabalhado(s) 

 

5. Metodologia(s) Utilizada(s) 

 

6. Recursos Didáticos 

 

7. Relato da Aula 

 

8. Características dos Alunos 

 

9. Relacionamento Aluno/Aluno 

 

10. Relacionamento Professor/Aluno 

 

11. Avaliação/forma como acontece a avaliação 

 

12. Impressões Pessoais sobre a Aula  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

A entrevista será gravada e posteriormente transcrita. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome da Escola:  

Endereço:  

Telefone:  

Modalidade de Ensino:  

Nome do (a) Professor (a):  

Turmas:  

Faixa etária:  

E-mail:  

 

Data da Entrevista:      /      / 

Horário: Início:      :     •Término:       :       

 

ROTEIRO 1 

 

1. Fale um pouco da sua formação profissional na área de docência em Música. 

 

2. Já atuou, ou atua, em que modalidades de ensino? 

 

3. O que pode explicitar sobre as particularidades do ensino de música nas modalidades de 

ensino em que atuou? 

 

4. Para você, tem importância a aprendizagem de canto coral para adolescentes? Gostaria 

que você justificasse. 

 

5. Que vantagens e desvantagens você vê no ensino de canto coral para adolescentes na 

Educação Básica? 

 

6. Quais saberes de sua formação inicial você mais utiliza em suas aulas de canto coral para 

adolescentes na escola? 

 

7. Quais saberes você precisou buscar fora de sua formação inicial para dar conta das 

demandas de ensino de canto coral para adolescentes na escola? Gostaria que você 

explicasse como foi essa busca. 

 

8. Quais saberes você construiu em sua prática profissional no ensino de canto coral para 

adolescentes na escola? Gostaria que você explicasse como foi essa construção. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

A entrevista será gravada e posteriormente transcrita. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome da Escola:  

Endereço:  

Telefone:  

Modalidade de Ensino:  

Nome do (a) Professor (a):  

Turmas:  

Faixa etária:  

E-mail:  

 

Data da Entrevista:      /      / 

Horário: Início:      :     •Término:       :       

 

ROTEIRO 2 

 

1. Gostaria que você explicitasse as particularidades do ensino de música na Educação 

Básica, em que você atua. 

 

2. No caso específico da escola de Jaboatão, nosso local de pesquisa, gostaria que 

especificasse os conteúdos que você trabalha com o canto coral para os adolescentes, 

como esses conteúdos são trabalhados e como esses conteúdos são avaliados. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

A entrevista será gravada e posteriormente transcrita. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome da Escola:  

Endereço:  

Telefone:  

Modalidade de Ensino:  

Nome do (a) Professor (a):  

Turmas:  

Faixa etária:  

E-mail:  

 

Data da Entrevista:      /      / 

Horário: Início:      :     •Término:       :       

 

ROTEIRO 3 

 

1. O que você sabe sobre muda vocal na adolescência? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS (PILOTO) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

(PILOTO) 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome da Escola: ________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Modalidade de Ensino: ___________________________________________________ 

Nome do (a) Professor (a): ________________________________________________ 

Turmas: _______________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Data da Observação: ______________ Horário: _______________________________ 

 

ITENS DE OBSERVAÇÃO 

 

1. Ambiente de Sala de Aula 

 

2. Planejamento/Roteiro da aula 

 

3. Objetivo(s) da Aula 

 

4. Conteúdo(s) Trabalhado(s) 

 

5. Metodologia(s) Utilizada(s) 

 

6. Recursos Didáticos 

 

7. Relato da Aula 

 

8. Características dos Alunos 

 

9. Relacionamento Aluno/Aluno 

 

10. Relacionamento Professor/Aluno 

 

11. Avaliação/forma como acontece a avaliação 

 

12. Impressões Pessoais sobre a Aula  
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE (PILOTO) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

(PILOTO) 

 

A entrevista será gravada e posteriormente transcrita. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome da Escola: ________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Modalidade de Ensino: ___________________________________________________ 

Nome do (a) Professor (a): ________________________________________________ 

Turmas: _______________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Data da Entrevista: ______________ Horário: _________________________________ 

 

 

ROTEIRO 

 

1. Fale um pouco da sua formação profissional na área de docência em Música. 

 

2. Já atuou, ou atua, em que modalidades de ensino? 

 

3. Se já atuou em modalidades diferentes de ensino, o que pode explicitar sobre as 

particularidades do ensino de música nessas modalidades. 

 

4. Para você, tem importância a aprendizagem de canto coral para adolescentes? Gostaria 

que você justificasse 

 

5. Que vantagens e desvantagens você vê no ensino de canto coral para adolescentes? 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PILOTO) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PESQUISA DE CAMPO 

(PILOTO) 

 

 

 

Prezada Professora, 

 

 

Convido Vossa Senhoria a participar de um teste piloto para um estudo de caso que 

será realizado como parte do projeto de Dissertação de Mestrado da aluna Valdiene Carneiro 

Pereira, (81) 3221-0853, (81) 8713-5448, apresentado ao curso de Pós-graduação em 

Educação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. O estudo, 

intitulado “Saberes Mobilizados na Prática de Professores de Canto Coral para Adolescentes 

na Região Metropolitana do Recife: Um Estudo de Caso”, é orientado pelo Dr.ª Maria da 

Conceição Carrilho de Aguiar, (81) 3243-5590, (81) 8833-0938, coorientado pela Dr.ª 

Cristiane Maria Galdino de Almeida (81) 3273-2239, (81) 8895-7162, e tem como objetivo 

compreender como professores de música constroem saberes relacionados à prática de canto 

coral para adolescentes na educação básica. O teste piloto será realizado através de 

observação das aulas de canto coral para adolescentes e de gravação de entrevista em 

profundidade com Vossa Senhoria. Toda informação coletada terá caráter estritamente 

confidencial. Vossa Senhoria não será identificada em nenhum documento escrito ou relatório 

que resulte do estudo. A participação é inteiramente voluntária e Vossa Senhoria pode 

escolher não responder a qualquer uma das questões da entrevista ou pode parar de participar 

do estudo quando quiser. Com esse estudo, esperamos identificar e categorizar saberes 

docentes relacionados ao ensino de canto coral na adolescência. Além disso, buscaremos 

socializar esses saberes entre professores de música, com vistas ao melhor desempenho de sua 

profissão. 

 

Obrigada por sua participação! 

 

 

 

 

Nome da Professora: _____________________________________________________ 

 

Recife, ______ de julho de 2012. 

 

Assinatura da Professora: _________________________________________________ 
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

Prezada Professora, 

 

 

Convido Vossa Senhoria a participar de uma pesquisa do projeto de Dissertação de 

Mestrado da aluna Valdiene Carneiro Pereira, (81) 3221-0853, (81) 8713-5448, apresentada 

ao curso de Pós-graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco. O estudo, intitulado “Saberes Mobilizados na Prática de Professores de Canto 

Coral para Adolescentes na Região Metropolitana do Recife: Um Estudo de Caso”, é 

orientado pelo Dr.ª Maria da Conceição Carrilho de Aguiar, (81) 3243-5590, (81) 8833-0938, 

coorientado pela Dr.ª Cristiane Maria Galdino de Almeida (81) 3273-2239, (81) 8895-7162, e 

tem como objetivo compreender como professores de música constroem saberes relacionados 

à prática de canto coral para adolescentes na educação básica. A pesquisa será realizada 

através de observação das aulas de canto coral para adolescentes; análise do PPP da escola, de 

materiais didáticos utilizados em sala de aula e de documentos do município relacionados ao 

ensino de música, bem como através de gravação de entrevista em profundidade com Vossa 

Senhoria. Toda informação coletada terá caráter estritamente confidencial. Vossa Senhoria 

não será identificada em nenhum documento escrito ou relatório que resulte do estudo. A 

participação é inteiramente voluntária e Vossa Senhoria pode escolher não responder a 

qualquer uma das questões da entrevista ou pode parar de participar do estudo quando quiser. 

Com esse estudo, esperamos identificar e categorizar saberes docentes relacionados ao ensino 

de canto coral na adolescência. Além disso, buscaremos socializar esses saberes entre 

professores de música, com vistas ao melhor desempenho de sua profissão. 

 

Obrigada por sua participação! 

 

 

 

 

Nome da Professora: _____________________________________________________ 

 

Recife, ______ de ________ de 2012. 

 

Assinatura da Professora: _________________________________________________ 

 

 

 


	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
	REFERÊNCIAS

