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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo compreender como os saberes relacionados às 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são construídos pelos professores 
da licenciatura em música da UFPE. Os objetivos específicos foram identificar quais são os 
saberes mobilizados pelos professores do curso de Licenciatura em Música da UFPE quando 
utilizam as TDIC em sua prática pedagógica; identificar nos documentos norteadores da 
prática pedagógica (projeto pedagógico de curso; programas de disciplina) a presença das 
TDIC e analisar as concepções dos professores quanto à importância das TDIC na formação 
docente em Música. O percurso metodológico para atingir esses objetivos incluiu a definição 
do curso de Licenciatura em Música da UFPE como campo de pesquisa e o Estudo de Casos 
Múltiplos, com abordagem qualitativa, como estratégia de pesquisa utilizada. Os participantes 
da pesquisa foram 3 professores integrantes do corpo docente do referido curso, indicados 
pelos licenciandos como referência na utilização das TDIC em sua prática docente. Esses 
professores aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, sendo denominados Professor 
A, Professor B e Professor C. Os dados foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas e análise documental dos programas de disciplina ministradas pelos 
Professores participantes da pesquisa e dos Projetos Pedagógicos do Curso (Perfil 8804-1 e 
Perfil 8805). O tratamento desses dados foi feito por meio da técnica de análise de conteúdo 
de Bardin (2011). Pudemos concluir que os saberes docentes relacionados às TDIC, no 
contexto da licenciatura em Música da UFPE, são construídos por professores Imigrantes 
Digitais, o que propicia uma visão e prática instrumentalista da tecnologia sem, no entanto, 
deixar de reconhecer a importância destas dentro do processo de formação inicial docente em 
música. Esta visão acaba por não permitir o entendimento da tecnologia como conhecimento 
específico da música. Os saberes construídos, em sua maioria, podem ser considerados 
experienciais e são resultado da formação inicial dos docentes, das demandas do corpo 
discente, que é constituído por nativos digitais, e da documentação que fundamenta suas 
práticas. 
 

Palavras-chave: formação de professores de música; TDIC; saberes docentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This study aims to understand how knowledge related to digital information and 
communication technologies (DICT) is constructed by professors of the Music Graduation 
Course in UFPE. The specific objectives were to identify what is the knowledge mobilized by 
such professors when using DICT in their practices; to identify  the presence of DICT in the 
guiding documents of pedagogical practices (pedagogical project course; discipline 
programs), and to analyze the teachers’ conceptions of DICT’s importance to teacher training 
in music. The methodological approach in order to achieve those goals included the definition 
of the Bachelor's Degree in Music UFPE as a research field, and Multiple Case Study with a 
qualitative approach as the employed research strategy. The participants were three members 
of the faculty professors in that course nominated by undergraduates as a reference in the use 
of DICT in their teaching practice. These teachers agreed to take part in the study voluntarily, 
being named Professor A, Professor B and Professor C. Data were collected through semi-
structured interviews and documentary analysis of discipline programs taught by professors 
participating in the research and Pedagogical Course Project (8804- Profile 1 and Profile 
8805). The processing of the data was carried out according to Bardin’s content analysis 
technique (2011). We concluded that the faculty knowledge related to DICT, in the context of 
the Music Graduation Course at UFPE, is constructed by Digital-Immigrant-Professors, who 
provide an instrumentalist vision and practice of technology without, however, failing to 
recognize the importance of those in the process of initial teacher training in music. This view 
does not allow the understanding of technology as a specific knowledge of music. The 
knowledge built, in most cases, can be considered experiential and is the result of initial 
teacher training, the demands of the student body, which is made up by digital natives, and 
documentation that bases its practices.  
 

Palavras-chave: music teacher trainnis; DICT; knowledge base. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Os avanços da tecnologia, no último século, influenciaram várias áreas de 

conhecimento. Os diversos campos intelectuais receberam contribuições significativas dos 

adventos eletrônicos e computacionais. A música não ficou de fora dessas efervescentes 

mudanças. A popularização do uso de programas (softwares) de computador – sejam eles 

sintetizadores, simuladores, plug-in’s ou gravadores – é bastante notória. O número de 

estúdios de gravação, sejam profissionais ou caseiros, aumentou em larga escala e todos eles 

são munidos de diversos artefatos tecnológicos. 

O conceito amplo de tecnologia inclui a diversidade de maneiras com as quais 

solucionamos os problemas a que nos propomos. É possível pensar que as instituições, as 

máquinas e as coisas mais simples compõem conceitos estendidos de inteligência. Não como 

sujeitos em si, mas como facilitadores das trocas e comunicações (NAVEDA, 2006). 

A tecnologia pode também ser entendida como o estudo de técnicas de um ou mais 

ofícios ou domínios da atividade humana. Nos tempos atuais, o termo é mais utilizado para 

significar o conjunto das técnicas que envolvem conhecimentos modernos e complexos. Por 

isso, quando se relaciona música e tecnologia, refere-se à música e aos seus novos meios de 

produção provenientes dos conhecimentos adquiridos principalmente após o   entendimento e 

controle do fenômeno da eletricidade, com destaque para os instrumentos eletrônicos e o 

computador (ZUBEN, 2004). 

O aumento do uso e relações com os artefatos tecnológicos tem gerado novas maneiras 

e caminhos de aprendizado e provocado reflexões no âmbito educacional. É interessante 

perceber a ponderação de Papert (2001) quanto ao tema, quando afirma que a tecnologia não 

é a solução, não implicando por si só em uma boa educação. Mas a falta de tecnologia, 

automaticamente, implica em uma má educação. 

Além disso, a tecnologia oferece recursos e descortina possibilidades para  se atingir 

objetivos específicos, gerando motivação, surpresa e superação de barreiras. É preciso 

analisar, pensar e destacar as efetivas contribuições da utilização do aparato tecnológico na 

formação do futuro docente, inclusive o de Música, bem como pontuar e propor soluções 

para possíveis fatores deficitários (SCHRAMM, 2009). 

Essa influência também é percebida por Gohn (2009) que faz uma breve análise 

tanto do histórico musical, quanto dos meios de comunicação, e observa que o 

desenvolvimento tecnológico teve ampla influência na música. Quer nos seus meios de 

produção, distribuição, ou mesmo em seus estilos e tendências. O surgimento dos meios de 

comunicação de massa abriu novos campos de trabalho para músicos. 
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Todo esse desenvolvimento não aconteceu instantaneamente. O que vêm acontecendo 

em termos de música e tecnologia nos dias atuais é fruto de uma revolução cotidiana que 

começou desde a criação da escrita musical, passando pelo desenvolvimento dos sistemas de 

gravação, rádio, televisão e mais recentemente a internet. Sobre isso, Gohn (2009) destaca que 

a tecnologia ajudou a delinear o funcionamento das estruturas que regem a música hoje. E que 

para acompanhar a história da música é preciso compreender como ela foi afetada nesse 

sentido, do mesmo modo que analisamos fatores sociais, políticos ou econômicos. 

Com os avanços dos recursos já existentes e das tecnologias de acesso a internet móvel 

(tablets e smartphones), a denominação “Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação” (TDIC) ganha corpo e destaque. Para Correia e Santos (2013), a denominação 

diz respeito aos procedimentos, métodos e equipamentos usados para processar  a  informação  

e  comunicá-la  aos  interessados. Os autores ainda apontam que as TDIC agilizaram o 

conteúdo da comunicação, através da digitalização e da comunicação em redes (internet) para 

a captação, transmissão e distribuição das informações, que podem assumir a forma de texto, 

imagem estática, vídeo ou som. O uso das TDIC e a maneira como as organizações 

públicas e privadas, indivíduos e setores diversos da sociedade as utilizaram 

influenciaram profundamente a sociedade atual.  

Nesse ínterim, observa-se uma série de novos programas e aplicativos direcionados 

para o fazer musical. Estes dispositivos disponibilizam diversos recursos musicais de maneira 

instantânea, sendo muitos direcionados para a facilitação do ensino e aprendizagem da 

música. Além do que, o tema música e tecnologia é vasto e alcança vários campos funcionais, 

educacionais e sociais. 

Essas novas possibilidades tecnológicas podem ampliar e enriquecer o trabalho 

musical. Ao pensar sobre a farta gama de tecnologia disponível para o fazer musical e como o 

músico se relaciona com tais, Behringer e colaboradores (2009) afirmam que 

 
Paradoxalmente,  as  muitas  mudanças  na  aplicação  e  na disponibilidade 
de tecnologias de som têm gerado uma gama de materiais  sonoros  e  
possibilidades   que  vão  além  dos  modelos baseados  em  tom  familiar.  
Ao  interagir  com  os computadores,  o compositor  moderno  lida  com  
um  espectro  infinito  de possibilidades   sonoras  e,  portanto,   os  
métodos   tradicionais   de compor e executar música foram radicalmente 
estendidos (BEHRINGER et al., 2009). 

 

Em tempos de mudanças de valores, parâmetros tecnológicos e popularização das 

TDIC, a figura do professor como disseminador de saberes obtém ainda mais destaque. 

Segundo Tardif (2014, p. 31), “o professor é antes de tudo alguém que sabe alguma coisa e 
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cuja função é transmitir esse saber a outros”. Para tal, cabe ao professor aprender as 

competências técnicas que lhe são impostas para o cumprimento de seus propósitos 

pedagógicos (SANTOS et al, 2013). 

Nesse sentido, a formação dos professores surge como um processo de demasiada 

importância. Santos e colaboradores (2013) apontam que a formação passa pela mobilização 

dos saberes que se articulam com uma prática crítica reflexiva, uma teoria especializada 

e uma militância pedagógica, além de entender que é no contexto da formação e no exercício 

da profissão que o professor vem sendo considerado como um mobilizador e produtor de 

saberes científicos e tecnológicos em sua prática cotidiana. Para Tardif (2014), as formações 

com base nos saberes e na produção de saberes constituem pólos inseparáveis. 

A formação inicial dos professores de música tem sido ponto de diversos debates e 

discussões, que se intensificaram após a aprovação da lei 11.769/2008 que propõe a 

obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de ensino básico. Compreender a formação 

do professor nos cursos de formação de professores da área de música significa entender seus 

valores, concepções e crenças que estão orientando suas ações educativas (PIRES, 2003). 

Os cursos de música das universidades brasileiras, principalmente as licenciaturas, tem 

convivido com um momento de redefinição e buscas metodológicas, para atender às múltiplas 

demandas da área. Ações como reestruturações em suas bases curriculares e elaboração de 

projetos políticos pedagógicos, que visam incorporar as dimensões exigidas para a formação 

docente em geral, porém, sem perder de vista as especificidades do campo da música 

(QUEIROZ; MARINHO, 2005). 

No caso específico da educação musical, a formação e a prática musical do 

professor precisam ser realizadas concomitantemente à sua formação pedagógica. São 

saberes correspondentes ao campo da música e da educação sendo vividos e contextualizados 

por meio de experiências variadas. Ou seja, o educador musical precisa fazer/pensar música e 

ter condições de repensá-la com base em situações experienciadas e internalizadas no 

cotidiano de sua prática educativa. (BELLOCHIO, 2003) 

Observando as diretrizes para o período formativo, vemos que o amparo legal 

apresenta que a inserção da tecnologia na formação do professor de música já é prevista, 

como nos mostra os artigos abaixo relacionados da Resolução CNE/CES 2/2004: 
 

Art.  4º  O  curso  de  graduação   em  Música  deve  possibilitar   a 
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências 
e habilidades para: 
[...]  II - viabilizar  pesquisa  científica  e tecnológica  em  Música, 
visando à criação, compreensão e difusão da cultura e seu 
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desenvolvimento; 
Art. 5º O curso de graduação em Música deve assegurar o perfil do 
profissional  desejado, a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de 
conteúdos interligados: [...] 
II - conteúdos Teórico-Práticos:  estudos que permitam a integração 
teoria/prática relacionada com o exercício da arte musical e do 
desempenho profissional, incluindo também Estágio Curricular 
Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de 
novas Tecnologias. (grifo nosso) (BRASIL, 2004, p. 10) 

 

A interação com ambientes tecnológicos e sua diversidade faz-se bastante necessária e 

positiva para a formação do docente em música pois, conforme pontuado por Almeida (2010, 

p. 51), “a formação de professores de música não corresponde a uma única concepção de 

formação”.  

Meu interesse por esse tema vem desde 2005, ano em que ingressei no curso de 

Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Após dois anos de 

estudos, fiz uma mudança de direcionamento profissional e ingressei no curso de Licenciatura 

em Música da mesma instituição. Foi muito interessante perceber a diferença de visão quanto 

às tecnologias nas áreas do saber das Ciências Exatas e Humanas. Na engenharia, os recursos 

tecnológicos são uma constante, e seu uso e funcionalidade bastante difundidos, podendo até 

ser considerados como corriqueiros. Ao ingressar no curso de Música, com uma visão 

precedente de um curso em que o mote principal é o desenvolvimento tecnológico, pude 

perceber a tecnologia e sua aplicabilidade musical como um campo muito vasto para estudos, 

sendo, por algumas vezes, tratado com certa desconfiança. 

Ao passo que os estudos das mais diversas técnicas pedagógicas avançavam no 

decorrer da formação de licenciando, fui sendo estimulado e encorajado a procurar interações 

cada vez maiores entre o meu ramo precedente e o novo, que além de musical é, sobretudo,  

educacional  e  pedagógico.  Como estudante, no desenvolvimento de minha formação na 

licenciatura, também senti a necessidade de maiores incursões nos temas relativos à 

tecnologia e como se daria seu uso numa futura prática docente. 

Porém, foi na prática profissional que pude perceber a importância de subsídios quanto 

às tecnologias no período de formação. Atuando como professor tanto com estudantes de 

ensino médio, quanto num curso de formação de professores de Música, pude observar: i) as 

demandas de uma geração que praticamente já nasceu se relacionado com a tecnologia 

(estudantes do ensino médio); ii) as necessidades e inquietações de quem está se preparando 

para carreira docente em música (estudantes da licenciatura).  
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Toda essa inquietação resultou na dissertação “Saberes Docentes e Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no curso de Licenciatura em Música da 

UFPE” que tem o seguinte objetivo geral: compreender como os saberes relacionados às 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são construídos pelos professores 

da licenciatura em música da UFPE. Para tal, como objetivos específicos pretendemos: a) 

identificar quais são os saberes mobilizados pelos professores do curso de Licenciatura em 

Música da UFPE música quando utilizam as TDIC em sua prática pedagógica; b) identificar 

nos documentos norteadores da prática pedagógica (projeto pedagógico de curso; programas 

de disciplina) a presença das TDIC; c) analisar as concepções dos professores quanto à 

importância das TDIC na formação docente em Música. 

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. O Referencial Teórico se constitui como o segundo capítulo e discorre sobre os 

Saberes Docentes, em sua primeira seção. A segunda seção deste capítulo traz os conceitos e 

incursões sobre o tema das Tecnologias. 

O terceiro capítulo, Estado do Conhecimento sobre Formação de Professores de 

Música, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e Saberes Docentes na 

Formação do Professor de Música, faz o levantamento sobre o estado atual do conhecimento 

nas temáticas focalizadas, buscando mapear e discutir a produção acadêmica nessas temáticas. 

O quarto capítulo trata do Percurso Metodológico no qual apresentaremos a abordagem 

metodológica e a estratégia de pesquisa utilizada, o estudo de casos mútiplos, delimitando os 

instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de análise, o campo de pesquisa, os 

sujeitos da pesquisa e o processo de tratamento dos dados.  

O quinto capítulo faz a Apresentação dos Casos da pesquisa, enquanto o sexto 

capítulo traz a Análise Transversal dos Casos 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 apontando alguns questionamentos para 

reflexão, bem como para investigações futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 
2.1 Os Saberes Docentes 
 
2.1.1 Histórico  
 

 Os estudos relacionados aos Saberes dos Professores surgem a partir dos anos 1980. 

Nesse período, Estados Unidos e Canadá iniciaram um movimento reformista na formação 

inicial de professores da Educação Básica. As reformas decorrentes desse movimento tinham 

como objetivo a reivindicação de status profissional para os profissionais da educação. 

(ALMEIDA; BIAJONE, 2007).  

Posteriormente, países como o Reino Unido e da América Latina também embarcaram 

na onda das reformas. Muito embora, acontecendo em locais diferentes, conforme  Tardif, 

Lessard e Gauthier (2001), as reformas tinham objetivos e princípios comuns: conceber o 

ensino como uma atividade profissional que se apóia num sólido repertório de conhecimentos; 

considerar os professores como práticos reflexivos; ver a prática profissional como um lugar 

de formação e de produção de saberes pelos práticos; instaurar normas de acesso à profissão e 

estabelecer ligação entre as instituições universitárias de formação e as escolas da Educação 

Básica.  

“Quais são os saberes que servem de base ao ofício de professor? [...]quais são os 

conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as habilidades que os professores mobilizam 

diariamente […] a fim de realizar concretamente as suas diversas tarefas?” (TARDIF, 2014, 

p. 9). Apoiados no entendimento de que existe uma base de conhecimentos para o ensino, 

diversos pesquisadores foram mobilizados a investigar e sistematizar esses saberes. Desse 

modo, as pesquisas buscavam compreender a genealogia da atividade docente, convalidando 

um corpo de saberes mobilizados pelo professor, além de buscar um processo de 

profissionalização que favorecesse a legitimidade da profissão, transpondo a concepção da 

docência a um fazer vocacionado.  

Os saberes dos professores fazem surgir um grande número de pesquisas relacionadas. 

Segundo Borges e Tardif (2001), o crescimento substancial das pesquisas é quantitativo e 

qualitativo, tanto no que diz respeito aos enfoques e às metodologias utilizados, quanto em 

relação às disciplinas e aos quadros teóricos adotados. A essa produção, é possível acrescentar 

inúmeros trabalhos que abordam temáticas próximas ao saber docente, as quais podem ser 

categorizadas como crenças, concepções, competências, pensamento do professor, suas 

representações, entre outros. 

Almeida e Biajone (2007) enfatizam que um dos aspectos que caracterizam os estudos 
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sobre a constituição do trabalho docente é a valorização dos diferentes aspectos da história 

individual e profissional do docente. Além disso, esses estudos utilizam uma abordagem 

teórico-metodológica que dá voz ao professor, que é compreendido como um profissional que 

adquire e desenvolve conhecimentos a partir da prática, bem como no confronto com as 

condições da profissão.  Dentro dessas perspectivas que as produções a respeito da temática 

saberes docentes têm ocupado papel de destaque na formação de professores. Essa 

visibilidade se dá por conta de seu potencial no desenvolvimento de ações formativas, indo 

além de uma abordagem acadêmica, envolvendo as dimensões pessoal, profissional e 

organizacional da profissão docente.  

 

2.1.2 Conceito e Tipologias 

Conforme apresentado anteriormente, há um grande número de pesquisas versando 

sobre os saberes docentes. Nesta seção, são destacadas as contribuições dos principais autores 

da área, bem como os estudos de Shulman (1986, 1987), Gauthier (1998) e Gauthier e Tardif 

(2010); e Tardif (2014), utilizado como referencial teórico na presente pesquisa.  

 

2.1.3 Lee Shulman  

Tal qual apontado por Pereira (2013, p. 67), “o norte-americano Lee Shulman (1986) 

foi um dos pioneiros nas pesquisas relacionadas aos saberes dos professores ou 

conhecimentos de base (knowledge base) para o ensino.”. Debruçando-se sobre o tema, 

Shulman (1986, p. 8) percebe que a literatura que versa sobre o ensino enfatiza como os 

professores administram suas classes, organizam atividades, alocam tempos e turnos, 

estruturam tarefas, computam críticas ou elogios, formulam o nível de suas questões, 

planejam aulas e julgam o entendimento geral dos estudantes.  

 A partir daí, o autor aponta que alguns temas acabam sendo perdidos tais quais o 

conteúdo das aulas, as questões levantadas e as explicações oferecidas. Para tal, Shulman 

(1986) opta por desenvolver suas próprias pesquisas procurando responder a algumas 

perguntas como: Qual conhecimento da matéria ensinada os professores têm em sua mente? 

Quais são as fontes dos conhecimentos dos professores? O que um professor sabe e quando 

ele ou ela vem a saber disso? Como um novo conhecimento é adquirido, o velho 

conhecimento é revisto e ambos, combinados, formam uma base de conhecimentos? 

As categorias de conhecimento do conteúdo organizadas na mente do Professor, são 

apresentadas por Shulman (1986, p. 9-10) da seguinte maneira: i) content knowledge 

(conhecimento do conteúdo) – diz respeito à quantidade e organização do conhecimento em si 
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na mente do professor; ou seja, o professor não precisa apenas saber do acontecimento de um 

fato, mas deve entender o porquê desse acontecimento. ii) pedagogical content knowledge 

(conhecimento pedagógico do conteúdo) – vai além do conhecimento do conteúdo em si,  mas 

para a dimensão do conhecimento do assunto para o processo de ensino; iii) curricular 

knowledge (conhecimento curricular) – conhecimento do currículo, que é definido como todo 

um arsenal  de programas desenvolvidos 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 

como às contraindicações para o uso de currículo específico ou material de programa em  

circunstâncias particulares.  

Uma análise conceitual dos saberes dos professores precisa necessariamente ser 

alicerçada numa estrutura para classificação dos domínios e categorias destes saberes, bem 

como de suas formas de representação. São três as formas de representação apresentadas por 

Shulman (1986): pelo conhecimento proposicional (propositional knowledge), pelo 

conhecimento de caso (case knowledge) e pelo conhecimento estratégico (strategic 

knowledge). Além disso, o processo de ação e razão pedagógica engloba as seguintes fases: 

compreensão, transformação (preparação, representação, seleção e adaptação), instrução, 

avaliação, reflexão e novas compreensões (SHULMAN, 1987).  

 

2.1.4 Clermont Gauthier  

Conforme apresentado por Almeida e Biajone (2007), Gauthier e colaboradores (1998) 

realizaram estudos das pesquisas sobre o ensino no intuito de identificar convergências em 

relação aos saberes mobilizados na ação pedagógica e com o objetivo de examinar as 

implicações, formular problemáticas, avaliar resultados e procurar desenvolver uma teoria da 

Pedagogia.  

Os saberes docentes são definidos por Gauthier et al (1998, p. 14) como “o conjunto 

dos conhecimentos, competências e habilidades que servem de alicerce à prática concreta do 

magistério e que poderão, eventualmente, ser incorporados aos programas de formação dos 

professores”. Segundo o autor, o saber está vinculado a argumentos, discursos, ideias, juízos, 

e em suas palavras a “pensamentos que obedecem a exigências de racionalidade, ou seja, as 

produções discursivas e as ações cujo agente é capaz de fornecer os motivos que as 

justificam”. (GAUTHIER, 1998, p.336). Além disso, o saber do docente é plural, podendo o 

professor abastecer-se em várias fontes reunidas para fundamentar a sua ação. (GAUTHIER; 

TARDIF, 2010).  
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Gauthier (1998) e Gauthier e Tardif (2010) também propõem uma classificação 

tipológica dos saberes. O saber disciplinar é aquele que é elaborado pelos pesquisadores e 

intelectuais nas diversas disciplinas científicas. Ou seja, o docente não produz saber 

disciplinar, mas para ensinar, utiliza saberes concebidos pelos diversos pesquisadores. O ato 

de ensinar necessita do conhecimento do conteúdo a transmitir, pois não se pode ensinar 

alguma coisa cuja significação não se domina. Além do que, o saber disciplinar não pode, 

sozinho, representar o saber docente. Ele faz parte de um reservatório que engloba vários 

saberes. (GAUTHIER; TARDIF, 2010).  

Uma disciplina nunca é ensinada tal qual. Ela é objeto de numerosas transformações 

para tornar-se um programa de ensino. A instituição seleciona e organiza certos saberes 

produzidos pelas ciências e forma um corpus, que será ensinado quando dos programas 

escolares, que podem ser elaborados por outros atores que não são os docentes.  Nomeado de 

saber curricular, ele é relativo à transformação da disciplina em programa de ensino. Segundo 

Gauthier e Tardif (2010) o docente deve conhecer o programa, o que constitui um outro saber 

componente do seu reservatório de conhecimentos.  

Os docentes adquirem, em sua formação ou no exercício do seu ofício, uma certa 

cultura profissional, que é uma outra forma de saber presente no seu reservatório de 

conhecimentos. São saberes específicos sobre a escola, seu funcionamento, que são 

desconhecidos pela maioria dos cidadãos. Este saber é denominado de saber das ciências da 

educação,relacionado ao saber profissional específico que não está diretamente relacionado 

com a ação pedagógica.  

Para Gauthier e Tardif (2010), a tradição pedagógica contemporânea é feita de uma  

curiosa mistura de pedagogia tradicional e experiências inovadoras. Essa tradição pedagógica 

é o saber-fazer a escola. Cada docente tem uma representação da escola que o determina, 

antes mesmo de sua entrada na universidade ou curso de formação de professores. O autor 

compreende este saber como saber da tradição pedagógica, relativo ao saber de dar aulas que 

será adaptado e modificado pelo saber experiencial, podendo ser validado pelo saber da ação 

pedagógica. Em seu agir cotidiano, o professor recorre frequentemente a esse saber.  

O professor também possui um saber da experiência. Ele é proveniente das diversas 

tentativas feitas ao longo da carreira, inscrevendo-se em uma relação particular com o hábito. 

Esse saber é referente aos julgamentos privados responsáveis pela elaboração, ao longo do 

tempo, de uma jurisprudência particular. O limite desse saber é precisamente o fato de que ele 

trabalha com pressupostos e argumentos que não são verificáveis através de métodos 

científicos.  
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Segundo Gauthier (1998), o saber da ação pedagógica é aquele saber da experiência, 

enfim tornado público e passado pelo crivo da validação científica. Ou seja, os julgamentos 

dos docentes e os motivos que subjazem a eles são avaliados e verificados, a fim de 

estabelecer regras de ação que podem ser conhecidas e aprendidas por outros docentes. 

Considerando-se que o saber do docente é, em grande parte, privado, ele não é objeto de 

nenhuma real validação sistemática, como acontece em outras profissões. Os resultados desse 

compartilhamento de experiências, virando pesquisas científicas, podem ajudar muito a 

melhorar a prática docente e por isso são necessários para a profissionalização do ofício.  

 
2.1.5 Maurice Tardif 

Tardif (2014) discorre sobre os saberes docentes mediante sua relação com a formação 

profissional e ainda com o próprio exercício do magistério. Para ele, a relação dos docentes 

com os saberes não se reduz a uma função de transmissão de conhecimentos já constituídos. 

Ele destaca que os saberes docentes são plurais, heterogêneos, temporais, personalizados, 

situados, e, por conseguinte, provenientes de diversas fontes e contextos de formação e 

atuação. 

Nos escritos de Tardif (2014), observam-se uma valorização da pluralidade e a 

heterogeneidade do saber docente, destacando-se a importância dos saberes da experiência. 

Também apresentam algumas características dos saberes profissionais segundo a definição de 

epistemologia da prática profissional dos professores, compreendida como o estudo do 

conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. 

Inicialmente, Tardif (2014) destaca a existência de quatro tipos diferentes de saberes 

implicados na atividade docente: os saberes da formação profissional (das ciências da 

educação e da ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes curriculares e os 

saberes experienciais. 

Os saberes  da  formação  profissional são  um  conjunto  de  saberes  que, baseados 

nas ciências e na erudição, são transmitidos aos professores durante o processo de formação 

profissional inicial e/ou continuada pelas instituições de formação (escolas normais, 

faculdades de educação). O professor e o ensino constituem-se como objeto de saber para as 

ciências humanas e da educação. Nessa perspectiva, esses conhecimentos se transformam em 

saberes destinados à formação científica  dos  professores.  Acrescenta-se  nesse  conjunto  os  

saberes  pedagógicos, relacionados às orientações ideológicas da atividade educativa e às 

técnicas e aos métodos de ensino (saber-fazer), legitimados cientificamente. 
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A prática docente incorpora, além dos saberes produzidos pelas ciências da educação, 

saberes sociais gerenciados pela instituição universitária. Tardif (2014) define estes como os 

saberes disciplinares, que são reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes 

campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, 

etc.). Esses saberes, emergidos da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes, 

produzidos e acumulados pela sociedade ao longo da história da humanidade, são 

administrados pela comunidade científica e o acesso  a  eles  deve  ser  possibilitado  por  

meio  das instituições educacionais. 

Os saberes   curriculares são conhecimentos apropriados que estão relacionados à 

forma como as instituições educacionais fazem a categorização e apresentação dos saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a 

cultura erudita. Apresentam-se, concretamente, sob a forma de programas escolares 

(objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e aplicar. 

Por fim, os saberes experienciais são aqueles saberes específicos que resultam do 

próprio exercício da atividade profissional e do trabalho cotidiano dos professores. Tardif 

(2014) os define como conjunto dos saberes atualizados, adquiridos e necessários à prática 

docente e que não provém das instituições e dos currículos. Esses saberes são produzidos 

pelos docentes por meio da vivência de situações específicas relacionadas ao espaço da escola 

e às relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão, ou seja, “brotam da experiência 

e são por ela validados [...] incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser”. (TARDIF, 2014, p. 39) 

Segundo Tardif (2014), esse fenômeno ocorre porque o corpo docente normalmente se 

sente distante dos saberes curriculares e disciplinares, e, por conseguinte, constrói no 

exercício da profissão, os saberes denominados práticos ou experienciais. Em pesquisas 

realizadas com professores, o autor infere que os mesmos acreditam nos saberes experienciais 

como fundamento de sua competência além de considerarem possível, através deles, a 

concepção de modelos de excelência na profissão de professor. 

Os saberes experienciais se desenvolvem no exercício cotidiano de sua função e por 

isso levam em conta as múltiplas interações existentes na prática docente. São saberes 

práticos, e não da prática. Eles não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas são 

integrados a ela se fazem parte constituinte enquanto prática docente. Com a experiência de 

ensino aliada à sua formação, o professor começa a elaborar sua forma de lidar, 

desenvolvendo um repertório frente às mais diversas situações que inesperadamente ocorrem 

na sala de aula e na sua profissão como um todo. Esses saberes também são compostos da 
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experiência compartilhada com outros docentes, já que o professor não é um profissional que 

atua sozinho e isolado. 

É interessante perceber como Tardif (2014), entende o saber dos professores como um 

processo decorrente de formação inicial e continuada, construído ao longo do tempo e de uma 

carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de 

trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza, além de todas as interações 

humanas e às tecnologias relacionadas ao trabalho docente.  As ideias apresentadas por Tardif 

(2014) 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. Por isso, escolhemos Tardif (2014) como principal fundamentação teórica 

de nossa pesquisa.  

 
 
 

 
 
 
 

Figura 1 - Quadro Comparativo entre as Tipologias dos Saberes Docentes 
(ALMEIDA; BIAJONE, 2007) 
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2.1.6 Sobre os saberes experienciais  
 

 

Os saberes experiências tem sua origem na prática cotidiana dos professores em 

confronto com as condições da profissão. Para Tardif (2014), 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.  

Os professores acabam por não rejeitar os outros saberes. Pelo contrário, os 

incorporam à sua prática, retraduzindo-os em categorias de seu próprio discurso. A prática 

passa a ser vista como um processo de aprendizagem através do qual os professores 

retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando aquilo que lhes parece sem 

relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de 

outra (TARDIF, 2014). 

O fato é que a experiência provoca um efeito de retomada crítica (retroalimentação) 

dos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Há a filtragem e seleção dos 

outros saberes, permitindo aos professores reverem seus saberes, julgá-los e avaliá-los, 

objetivando um saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de 

validação construído pela prática cotidiana (TARDIF, 2014). 

O saber experiencial se apresenta como um saber sincrético e plural, que repousa não 

só sobre um repertório de conhecimentos unificado e coerente, mas sobre vários 

conhecimentos e sobre um saber-fazer, mobilizados e utilizados em função dos contextos 

variáveis e contingentes da prática profissional. Além disso, é um saber existencial, não 

somente ligado à experiência de trabalho, mas também à história de vida do professor, sua 

vivência, identidade, agir e maneiras de ser.  Com isso, traz consigo a marca do trabalhador, 

aproximando-se assim do conhecimento do artista ou do artesão (TARDIF, 2014).  

Os saberes experienciais se apresentam como núcleo vital do saber docente, a partir do 

qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em 

relações de interioridade com sua própria prática. Portanto, os saberes experienciais não são 

como os demais saberes: são formados de todos os demais, mas polidos e submetidos às 

certezas construídas na prática e na própria experiência.  

É interessante o destacado por Tardif (2014) em que o saber experiencial dos 

professores é pouco formalizado, inclusive pela consciência discursiva. “Ele é muito mais 

consciência no trabalho do que consciência sobre o trabalho” (TARDIF, 2014, p. 110). O 

autor entende como um saber experienciado, ressaltando que essa experiência não deve ser 
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confundida com a ideia de experimentação, numa perspectiva positivista e cumulativa do 

conhecimento, nem com a ideia de experiencial, referente ao foro interior psicológico e aos 

valores pessoais numa visão humanista. O saber é experienciado por ser experimentado no 

trabalho, ao mesmo tempo que modela a identidade daquele que trabalha.  

 
2.1.7 Formação Docente fundamentada nos Saberes 
 

Outro ponto abordado por Tardif (2014) trata das relações entre os conhecimentos   

produzidos   pelos   pesquisadores   universitários   das   ciências   da educação e os saberes 

mobilizados pelos práticos do ensino. Para Tardif (2014), ensinam-se diversas teorias na 

formação de professores que, por vezes, foram concebidas sem nenhum tipo de relação com o 

ensino nem com as realidades cotidianas do ofício de professor. Ele também conclui que o 

principal desafio para a formação de professores será o de abrir um espaço maior para os 

conhecimentos dos práticos dentro do próprio currículo. 

O eixo estruturador desse debate pauta-se no conceito da epistemologia da prática, a 

qual vai ser definida pelo autor como “o estudo do conjunto de saberes utilizados realmente 

pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 

tarefas”. (TARDIF, 2014, p, 255). Neste sentido, enfatiza a dificuldade das pesquisas 

universitárias em considerar o professor enquanto sujeito ativo da sua prática, que domina o 

saber-fazer no seu espaço de exercício profissional, tornando-o assim um espaço de produção, 

e não apenas de reprodução de saberes/conhecimentos produzidos por outros. 

Evidencia, ainda, que os pesquisadores estão  distanciados  dos  objetos  de estudo das 

pesquisas em educação – o professor, seus saberes e espaços de atuação, e que há problemas 

epistemológicos no modelo universitário de formação, haja vista que os cursos de formação 

para o magistério são idealizados segundo um modelo aplicacionista do conhecimento. Nesse 

modelo, os alunos passam um certo número de anos “assistindo  aulas”  baseadas  em  

disciplinas  e  constituídas  de  conhecimentos disciplinares de natureza declarativa; após ou 

durante essas aulas, os alunos vão estagiar para “aplicar” esses conhecimentos e ao final de 

sua formação, começam a trabalhar sozinhos constatando que esses conhecimentos 

disciplinares estão mal enraizados na ação cotidiana. 

Há um segundo problema apontado por Tardif (2014) para o modelo aplicacionista, 

pois este trata os alunos como “espíritos virgens e não leva em consideração suas crenças e 

representações anteriores a respeito do ensino” (p. 273), limitando-se apenas a fornecer 

conhecimentos disciplinares e informações procedimentais. Para ele, o modelo aplicacionista 
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fornece conhecimentos proposicionais sobre o ensino que constituem uma falsa representação 

dos saberes dos profissionais a respeito de sua prática. 

Possibilidades de mudança na formação docente são pontuadas por Tardif (2014) a fim 

de que os estudos se fundamentem nos saberes tais como são utilizados e mobilizados nos 

contextos de trabalho pelos professores, introduzindo nessa formação dispositivos de ação e 

pesquisa que sejam pertinentes e úteis à prática desde a formação inicial. Propõe uma abertura 

de espaço para uma lógica profissional fundamentada na análise das práticas,  das  tarefas,  

procedendo  por  meio  de  um enfoque reflexivo, levando em conta os condicionantes reais 

do trabalho docente e as estratégias utilizadas para eliminar esses condicionantes na ação. 

 
2.1.8 Saberes Docentes e Professores de Música 
 

A temática de saberes se mostra como uma das possibilidades de investigação na linha 

de pesquisa de formação de professores. Porém, ainda é possível perceber a ausência de 

pesquisas que tratam da temática de saberes de professores de música, sendo essa produção 

escassa nos programas de pós-graduação brasileiros (PEREIRA, 2013). 

As pesquisas em educação musical, fundamentadas no referencial teórico dos saberes 

docentes, viabilizam a observação de características particulares para o reconhecimento da 

prática músico-pedagógica (HENTSCHKE  et  al,  2006).  Os autores ainda destacam que 

essas pesquisas podem contribuir de forma significativa para as discussões sobre as lacunas 

encontradas na falta de articulação entre a formação e a atuação profissional.  

A delimitação de quais os saberes profissionais que constituem o reservatório no qual 

o professor se abastece para responder as exigências específicas de sua situação concreta de 

ensino é um processo extremamente necessário à educação musical (BELLOCHIO, 2003). 

Para a autora, 

 
Esse campo de saberes carrega especificidades de conhecimento musical e 
de conhecimento pedagógico, sem, no entanto, delimitar prescrições de 
como agir na situação educacional, que é carregada de situações específicas 
da prática. Para ensinar, é preciso que se compreenda a educação e esta 
em seus constituintes psicológicos, filosóficos, antropológicos, 
sociológicos, pedagógicos. Para ensinar música, é preciso que se 
compreenda música nos constituintes acima apontados. (BELLOCHIO, 
2003, p. 22) 

 

Portanto, o estudo dos saberes docentes do professor de música nortearia o processo de 

formação docente em música, englobando não apenas os conhecimentos vinculados aos 

saberes disciplinares, curriculares, das ciências da educação, mas também aos saberes 
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experienciais, os quais favoreceriam especialmente a articulação entre os processos de 

formação docente e a atuação profissional. (HENTSCHKE et al, 2006).  

 

2.2 Tecnologias: Conceitos e Incursões   

Por pertencerem a um campo emergente, consequência do vertiginoso e constante 

desenvolvimento que experimentou a tecnologia, as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC)1 têm a possibilidade de incorrer em divergências e polêmicas quanto ao 

seu significado. 

Pensando nas definições e conceituações dos termos, Ricoy e Couto (2012) apontam 

que a denominação “Tecnologias de Informação e Comunicação” é recente, tendo surgido nos 

finais dos anos 90, em um documento elaborado pelo governo britânico. Para os autores, as 

TIC são constituídas por meios técnicos para manipular informação e promover a 

comunicação (hardware e software), surgindo associadamente às redes computacionais. Estão 

também vinculadas com a telecomunicação, como meio de difusão da comunicação, e com os 

elementos que promovem e possibilitam o processamento e sua transmissão em distintos 

formatos. 

O conceito apresentado por Cruz (1998) para o termo TIC indica todo e qualquer 

dispositivo que tenha a capacidade para tratar dados e ou informações, tanto de forma 

sistêmica como esporádica, aplicada ao produto ou ao processo. Para Miranda (2007, p. 

43), “ o termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se à conjugação da 

tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na 

Internet e mais particularmente na Worl Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão.” 

De acordo com Belloni (2012), as TIC resultam da fusão de três vertentes técnicas: a 

informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Esse processo permitiu inúmeras 

possibilidades de exploração tanto no plano físico/material, com desenvolvimento da robótica 

e implementos tecnológicos, por exemplo, como na dimensão virtual, por meio de programas, 

aplicativos ou jogos em rede. 

Além disso, algumas características tornam as TDIC ainda mais presentes no nosso 

cotidiano, nos mais variados contextos. A internet foi uma das maiores responsáveis por 

catalisar esse processo. Porém, outros aspectos, não necessariamente dependentes do modo 
                                                             
1Vale salientar que, os diversos estudos e pesquisas apontam duas nomenclaturas quando se tratam de 
Tecnologias: os primeiros estudos apontam o termo “Tecnologias da Informação e Comunicação” (TIC); porém, 
trabalhos mais recentes indicam que o termo mais adequado a ser implementado é “Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação” (TDIC), por apresentar uma especificação maior quanto ao tipo (digital) de 
tecnologia implementada pelos diversos recursos. Portanto, nesta dissertação poderão aparecer ocorrências dos 
dois termos (TIC ou TDIC), em respeito aos escritos originais dos autores citados. 
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online, também contribuem de maneira significativa para tal condição. (GERMANO, 2015) 

Diante dos conceitos expostos anteriormente, será entendida neste trabalho a 

terminologia TDIC como os procedimentos, métodos e equipamentos e meios eletrônicos   e   

digitais   que armazenam, processam e distribuem informações por meios eletrônicos e 

digitais, que surgiram no contexto da Revolução Informática, desenvolvidos gradualmente 

desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 90 do século XX. 

Estas tecnologias agilizaram e tornaram menos palpável o conteúdo da comunicação, por 

meio da digitalização e da comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição 

das informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo ou som. 

 

2.2.1 A Sociedade da Informação: Origem e Conceitos 

A sociedade tem vivido tempos de transição nos mais diversos campos (social, 

tecnológico, econômico e cultural), tendo como força motriz a revolução no âmbito da 

tecnologia. (SANTOS et al., 2013). Kenski (2013) ratifica esse pensamento indicando que, 

nos últimos vinte anos, a sociedade tem vivenciado alterações significativas que são 

impulsionadas pelo mesmo fator gerador: as inovações tecnológicas digitais que se 

apresentam de maneira cada vez mais veloz. Para Castells (2006), em razão dessas mudanças, 

novas formas e canais de comunicação estão crescendo e moldando a vida ao tempo em que a 

vida vem sendo moldada por ela. 

É interessante perceber que o movimento de mudanças na sociedade por conta das 

novas descobertas e tecnologias não é necessariamente tão novo e que os atores desse 

processo (tecnologias e sociedade) sofrem uma influência mútua. Rose (1994) aponta que 

cada época é determinada pelo tipo de tecnologia predominante. Ou seja, denominações como 

as “idades” da pedra, do bronze, dos metais representam momentos na história da humanidade 

em que foram desenvolvidas tecnologias inovadoras para a plena utilização desses materiais. 

Os avanços no conhecimento e nas formas de como as tecnologias intelectuais se 

manifestam em cada tempo histórico de sua criação tem uma singularidade e 

caracterizam-se de formas diferentes em cada momento, o que evidencia o processo de 

mutabilidade e flexibilidade dos contextos sociais (LÉVY, 1993). Para Castells (2006), a 

tecnologia (ou a sua falta) incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem  

como os usos que as sociedades (em geral, num processo conflituoso) decidem dar ao seu 

potencial tecnológico. 

Falando sobre esses novos tempos digitais, Kenski (2013) indica que 
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as  tecnologias  digitais  introduzem  uma  nova  dinâmica  na 
compreensão das relações com o tempo e o espaço [...]  O mundo se 
acelera, o avanço frenético das descobertas  científicas  implusiona  a 
produção  e o consumo  de novas  formas  de vida,  permeadas  pelas 
tecnologias. Novos avanços  em  pesquisas  relativizam  os conhecimentos  
anteriores. Tudo se torna descartável, passível de ser superado 
rapidamente. (p. 27) 

 

 

A   nova   instantaneidade do tempo, segundo Bauman (2001), muda radicalmente a 

modalidade do convívio humano, além de conduzir a cultura e a ética humanas a um território 

não mapeado e inexplorado.  A velocidade com que ocorrem as transformações  na  

atualidade  e  todas  as  possibilidades  tecnológicas comunicacionais existentes nos levam à 

necessidade de compreender e interpretar a realidade alterada em que vivemos. (KENSKI, 

2013) 

Há diversas tentativas de compreender as mudanças que estão acontecendo na 

sociedade e que diferentes nomenclaturas foram empregadas por teóricos de diversas áreas do 

conhecimento, entendendo que todas elas são provisórias, considerando que há evidências de 

que se está apenas no início de um processo de mudanças ainda maiores na organização social 

humana, estando a ciência e a tecnologia no centro destas transformações (SAN MARTIN, 

2006). 

À essa sociedade, convivente e ativa no processo de desenvolvimento tecnológico, 

deu-se a alcunha de Sociedade da Informação. Santos e Carvalho (2009) indicam que a 

construção da sociedade da informação remonta às rápidas e exponenciais constituições das 

estruturas de informação do século XX.   

O aparecimento da expressão “sociedade da informação” começa quando a expressão 

“pós-industrial” passa a ser rejeitada pelo acadêmico Zbignieuw Brzezinski por ser vazia de 

conteúdo.  É então proposta a utilização do termo “sociedade tecnotrônica”. Para Brzezinski 

(1971, p. 11) “a nova tecnologia das comunicações eletrônicas é que havia inaugurado a nova 

era”. De acordo com Libâneo e colaboradores (2011), pode-se encontrar diferentes 

nomenclaturas para estes fenômenos, como: Terceira Revolução Industrial, revolução 

científica e técnica, revolução informacional, revolução informática, era digital, sociedade 

técnico-informacional, sociedade do conhecimento ou revolução tecnológica.  

Para Silveira (2004), o surgimento da sociedade da informação se dá na transição de 

um modelo econômico baseado na produção de bens tangíveis para um outro tipo de 

economia. Nesse novo formato, a informação assume uma posição central na cadeia 
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produtiva. Este processo de mudanças ainda está em curso, não sendo possível o 

estabelecimento de um consenso sobre todos os aspectos que envolvem seu desenvolvimento.  

A expressão “sociedade de informação” transformou-se rapidamente em jargão nos 

meios de comunicação, alcançando o universo vocabular do cidadão, por vezes de forma 

imprecisa. Ela passou a ser utilizada, nos últimos anos do século XX, substituindo o 

complexo conceito de sociedade pós-industrial e como forma de transmitir o conteúdo 

específico do novo paradigma técnico- econômico. (WHERTEIN, 2000), 

Esta sociedade pós-industrial apresenta, segundo Castells (2006), as seguintes 

características fundamentais: i) A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se 

desenvolvem para permitir ao homem uma atuação sobre a informação, diferente de épocas 

anteriores quando o objetivo era a utilização da informação para agir sobre as tecnologias; ii)  

Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade: a informação é parte integrante de 

toda atividade humana, individual ou coletiva e, portanto todas essas atividades são afetadas 

diretamente pela nova tecnologia; iii) predomínio da lógica de redes: esta lógica, característica 

de todo tipo de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, implementada em 

qualquer tipo de processo; iv) Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, 

permite modificação por reorganização de componentes e tem alta capacidade de 

reconfiguração; v) Crescente convergência de tecnologias: as principais são a microeletrônica, 

telecomunicações, optoeletrônica, computadores, mas também e crescentemente, a biologia. 

As trajetórias de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do saber tornam-se 

interligadas e transformam-se as categorias segundo as quais são pensados todos os processos. 

Mattelart (2002, p. 07) indica que “a noção de sociedade global da informação é 

resultado de uma construção geopolítica”. Com isso, “sociedade da informação” passou a ser 

sinônimo de “sociedade pós-industrial”, entendendo que conhecimento e informação se 

tornaram recursos estratégicos. Portanto, podemos entender por “sociedade da informação” a 

sociedade que está em constituição, na qual a utilização das tecnologias de armazenamento e 

transmissão de dados e informação são produzidas com baixo custo, para que possa atender às 

necessidades das pessoas, além de se preocupar com a questão da exclusão, agora não mais 

social, mas também digital (SANTOS; CARVALHO, 2009).  

Podemos destacar o que é posto por Monteil (1985) citado por Charlot (2000) fazendo 

uma diferenciação entre os termos conhecimento e informação. Para o autor, a informação é 

um dado exterior ao sujeito, podendo ser armazenada em um banco de dados, estando sob a 

primazia da objetividade. Já o conhecimento é resultado de uma experiência pessoal ligada à 

atividade de um sujeito provido de qualidades afeto-cognitivas, sob a primazia da 
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subjetividade, além de ser intransmissível. 

 

2.2.2 O Desafio do Ensino na Sociedade da Informação 

 Na Sociedade da Informação, o desafio de ser professor aumenta, haja vista que os 

alunos de hoje não têm mais o perfil de antes (CASTELLS, 2006).  Transitam com 

desenvoltura pelas mídias, dominam o computador e habitam o ciberespaço. Para ensiná-los, é 

preciso mobilizar mais do que velhas práticas, típicas de um   a geração de professores que, 

“encapsulada em si mesma, não enxerga as possibilidades de se aproximar de uma outra, que, 

apesar de estar tão perto, apresenta-se tão distante” (FREITAS, 2009a, p. 01)  

São considerados Nativos Digitais, aqueles que já nasceram em um universo digital, 

em contato com a Internet, computador, jogos eletrônicos e mensagens instantâneas, sendo 

estas partes integrais de suas vidas (PRENSKY, 2001). São jovens que “falam”, com 

naturalidade e sem “sotaque”, o idioma digital dos recursos eletrônicos, tal qual sua língua 

materna. Além disso, encaram com facilidade as frequentes mudanças e novidades do mundo 

tecnológico, adaptando-se a esta realidade inconstante no mesmo ritmo com que ela se 

transforma.  

Do outro lado, existem aquelas pessoas que aprenderam a usar as tecnologias digitais 

ao longo de suas vidas adultas são os Imigrantes Digitais. Mesmo que aprendam a ser fluentes 

no uso da linguagem digital, eles ainda manifestam certo “sotaque” (marca separadora dos 

dois grupos em questão) que pode ser observado no modo com que usam a mesma tecnologia 

e recursos digitais que os nativos em seu cotidiano (PRENSKY, 2001).Mesmo estando em um 

dos grupos apresentados, podemos perceber que as tecnologias estão no cotidianos de todos 

(nativos/imigrantes), porém não se mostram completamente integradas à prática docente no 

ensinar e fazer aprender.  

Segundo Negroponte (2006), o mundo e a sociedade digital têm se consolidado em 

ritmos assustadores, por sua rapidez e extensão em que atingem as pessoas e as conecta em 

dimensões com tendências à convergência de inúmeras mídias, conectados em rede pela 

internet. Por nos envolverem dessa maneira, Cecílio e Santos (2009) indicam um potencial de 

redirecionamento do trabalho docente. Com a configuração de um cenário de tamanhas 

mudanças impulsionadas pelas tecnologias, faz-se necessário repensar os processos 

formativos de professores e a inserção, presença e diálogo com as TIC nos mesmos, uma vez 

que as sociedades modificam seus ideais, valores e necessidades (SANTOS, 2013).    

Para Mancebo (2009), todo um novo cotidiano vem construindo-se nas universidades, 

refletindo as transformações passadas por nossa sociedade de forma geral, que, mais 
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especificamente, foram introduzidas no mundo do trabalho. Essas modificações, lideradas 

pelo avanço das tecnologias digitais, fazem com que o trabalho docente e sua produtividade 

ganhem um novo caráter, o qual precisa ser cuidadosamente analisado. “Afinal, o que 

queremos como produtos das nossas universidades? […] Quais os efeitos de todo esse 

processo na vida e no trabalho de professores universitários?” (MANCEBO, 2009, p.207). 

A formação de profissionais docentes para atuar em projetos educacionais na 

atualidade, segundo Kenski (2013), é algo amplo, complexo e diferenciado dos programas 

tradicionais de formação de professores. Envolve mudanças estruturais para o 

estabelecimento de uma nova postura profissional, uma cultura diferenciada, novos conceitos 

e práticas pedagógicas. A autora continua e expõe a necessidade de mudança na lógica de 

formação em todas as disciplinas dos currículos dos cursos de formação de professores. Só 

assim os futuros professores poderão construir posturas profissionais mais condizentes com a 

realidade digital, que se encontra presente em todos os segmentos profissionais, sociais e 

pessoais. (KENSKI, 2013). 

Uma educação voltada para o século XXI deve incorporar as inovações do atual 

contexto social, tendo como base a formação crítica e autônoma, garantindo assim que 

professores e estudantes sejam parceiros nas práticas de construção do conhecimento. A 

quantidade de informação que circula nos diversos canais informativos na internet, sem contar 

o constante crescimento do acesso a esses meios, inviabiliza uma prática conteudista e 

descontextualizada com o universo dos alunos. É necessário que os estudantes possam 

compreender o que fazem e, o principal, possam desenvolver as habilidades necessárias para 

extraírem informações das mais diversas fontes, dando aplicabilidade ao que vivenciam em 

suas salas de aula (VALENTE; ALMEIDA, 2011).  

Nesta perspectiva, Lopes e Furkotter (2010) indicam não se tratar somente de dotar o 

professor com conhecimentos teórico-práticos que lhe dêem condições de escolha (adotar ou 

não as tecnologias). Trata-se de formá-lo no e pelo trabalho com as TDIC, para que não 

atribua às mesmas somente o estatuto de meros instrumentos para quaisquer finalidades 

(BARRETO, 2003). As autoras partem do pressuposto da prática reflexiva profissional, 

proposto por Zeichner (1992), de que formar para o uso das TDIC é dar ao futuro professor 

condições de ir além da técnica e refletir criticamente sobre a sua atuação num dado contexto 

social.  

Quanto ao exposto anteriormente, Peixoto (2009) aponta duas tendências lógicas 

quanto aos estudos sobre tecnologias na educação. A primeira é a lógica determinista. Essa 

lógica imputa à tecnologia a capacidade de provocar, por si mesma, mudanças sócio-
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organizacionais, políticas e culturais. Tende-se a pensar que as tecnologias fazem surgir novos 

paradigmas ou perspectivas educativas.  Para a autora, as TDIC apresentam a versatilidade 

como grande característica, tendo facilidade de adaptação às diferentes concepções de ensino 

e aprendizagem. O que mostra que, em si mesmas, as tecnologias não representam um novo 

paradigma ou modelo pedagógico. 

Existe também a lógica instrumentalista, ou seja, a tecnologia vista como instrumento 

neutro. Segundo Peixoto (2009), os discursos que abordam a integração das tecnologias na 

educação, fundamentam-se no paradigma construtivista, ao indicar os recursos tecnológicos 

como instrumentos mediadores do processo de aprendizagem.   Por essa lógica, as tecnologias 

são meios facilitadores da aprendizagem dos alunos e também da tarefa do professor.  O que 

se observa é que, com a integração das tecnologias aos processos pedagógicos, se ampliam as 

exigências feitas tanto ao aluno como ao professor. Essa concepção instrumental alimenta 

uma certa ilusão quanto ao seu potencial pedagógico.   

A fragmentação dos conteúdos nos currículos é considerada por Morin (2000, 2005) 

como inadequada às exigências atuais em que é preciso buscar soluções aos problemas 

complexos existentes na contemporaneidade. Estes problemas não podem ser compreendidos 

e, tampouco solucionados, desde um único ponto de vista e exigem uma mudança de atitude 

por parte dos atores envolvidos em sua compreensão e superação. 

O conceito de currículo apresentado por Sacristán (2000, p.55) afirma que este 

“costuma refletir um projeto educativo globalizador, que agrupa diversas facetas da cultura, 

do desenvolvimento pessoal e social, das diversas necessidades vitais dos indivíduos para seu 

desempenho em sociedade, aptidões e habilidades consideradas fundamentais, etc.” 

Ao apresentar questões relevantes para a construção de um currículo que atenda as 

necessidades dos novos tempos, Perrenoud (2000) insiste quanto à construção de competência 

no desafio de educar para a cidadania desafiando, dentre outras, o uso das novas tecnologias. 

Nóvoa (2010) ratifica e indica que as tecnologias são muito importantes e podem contribuir 

para mudanças no ensino e na aprendizagem, mas que o grande diferencial está na 

importância dada ao fator humano na formação do professor. 

Para Kenski (2013), é necessário operar mudanças radicais na formação docente. 

Porém, a autora também alerta que, utilizar uma tecnologia em sala de aula não é sinônimo de 

inovação nem de mudança significativa nas práticas tradicionais de ensino.  Não é, portanto, o 

uso da tecnologia que vai definir a transformação necessária na formação dos docentes. É 

preciso mudar as práticas e os hábitos docentes e aprender a trabalhar pedagogicamente de 

forma dinâmica e desafiadora nesse novo cenário.  
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Segundo Peixoto (2015, p. 319) “a integração das tecnologias de informação e de 

comunicação (TIC) aos processos educacionais não acontece naturalmente.”. A autora aponta 

que as pesquisas testemunham a complexidade dos processos de apropriação nos quais se 

confrontam as políticas institucionais com as formas individuais e coletivas de uso. Além 

disso, o rápido crescimento dos usos da internet e o desenvolvimento de aplicações e serviços 

dela derivados atropelam os sujeitos da educação e interpelam os pesquisadores.  
 

2.2.3 O Ensino de Música e as TDIC: caminhos e perspectivas 

As definições sobre o ensino de música, o que ele aborda e como o faz, tem fomentado 

interessantes discussões teóricas que tem dado suporte à presença do ensino de música na 

educação formal básica do indivíduo, em especial, após a aprovação da Lei 11.769/2008 que 

versa sobre a obrigatoriedade da música no ensino básico brasileiro. Kaiser (1983), citado por 

Kraemer (2000), a pedagogia musical produz um conhecimento para poder entender o 

processo de aquisição musical, além de explicitar como se darão esses processos no futuro, 

promovendo melhorias no mesmo.  

Ao pesquisar sobre o ensino de música, é comum encontrarmos a definição de um ensino 

que possibilite o acesso a música enquanto arte, linguagem e conhecimento, já que "a música é 

uma linguagem artística, culturalmente construída, que tem como material básico o som (PENNA, 

2012, p. 24). Jardim e Silva (2013, p.154) propõem uma ampliação dessa definição dizendo que o 

objetivo do ensino de música seria “despertar o aluno para o mundo dos sons e assim, musicalizar 

o indivíduo para que ele possa ser sensível à música e aos materiais sonoros interagindo e criando 

sobre eles.”   

A ideia do ensino de música na escola está muito além do cantar e tocar propriamente 

dito e não visa à formação do músico profissional.  Seu objetivo, entre outras coisas é 

“auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de apropriação, transmissão e criação de 

práticas músico-culturais como parte do processo de construção da cidadania.” 

(HENTSCHKE; DEL BEN, 2003, p. 181). Cabe também a escola difundir as práticas 

musicais do país, da região, da comunidade escolar, dos estudantes, para que eles conheçam 

não só a música predominante de em um determinado gênero, momento ou povo, mas sim as 

diferentes manifestações musicais existentes. 

 Para Del Ben (2011, p. 25) "Ensinar música é mediar as relações das pessoas com a 

música, visando facilitar e promover aprendizagens musicais". Por sua vez Kraemer (2000, p. 

53) afirma que “a educação musical se ocupa das relações entre as pessoa(s) e suas 

música(s)”, dividindo seu objeto de estudo com as disciplinas das ciências humanas, tais quais 
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a antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia, ciências políticas e história. O autor ainda 

indica que “a particularidade do saber pedagógico musical está no cruzamento de ideias 

pedagógicas marcadas pelas ciências humanas, orientadas pela cultura musical e ideias 

estético-musicais.” (KRAEMER, 2000, p. 66).  

A educação musical existe para auxiliar o indivíduo a alcançar a compreensão da 

música enquanto linguagem, de maneira abrangente e incluindo as seguintes possibilidades de 

engajamento com a música: a execução, onde se faz música através da execução instrumental 

e/ou vocal; a apreciação, que é a modalidade na qual a pessoa ouve música de maneira crítica 

e participativa; e também a composição, que implica na criação musical através da 

manipulação dos elementos da música. Apresenta-se então natureza e objetivos diferentes do 

ensino musical especializado, onde a performance instrumental é tida como a referência de 

realização musical. Embora legítimo e necessário, esse pode não ser o formato de relação om 

a música mais adequado a todos os indivíduos. (FRANÇA; SWANWICK, 2002).   

Para Couto e Santos (2009, p. 112) “a educação musical pode envolver diversos 

estágios da aprendizagem musical, indo dos seus primórdios até graus mais elevados de 

instrução, como por exemplo, em níveis superiores da educação.”. Pode-se dizer então que o 

papel da educação musical na vida escolar seria o de democratizar o acesso à linguagem 

musical, com ações que possibilitem o desenvolvimento perceptivo para as diferentes 

manifestações musicais, conduzidas por uma sólida fundamentação teórica dos educadores 

musicais (COUTO; SANTOS, 2009).  

Um cenário tão inovador no âmbito do ensino, como o proposto a partir da 

configuração da sociedade da informação e o desenvolvimento das TDIC, mostra que o 

ensino de música é também passível de transformação, devendo dialogar diretamente com o 

momento histórico vivido (PEIXOTO, 2009; TAVARES, 2007; PEDRO; RIBEIRO, 2010; 

COUTINHO, 2003; FUCCI-AMATO, 2012). Araldi (2013b) indica que diferentes 

alternativas e questionamentos tem sido apontados aos modelos de formação musical por 

conta do avanço tecnológico. O aperfeiçoamento e a boa comunicação com as novas formas 

de  tecnologia  são  levantados  por  Leme  e  Bellochio  (2007)  quando afirmam que 

 
Os   professores   de   música   precisam   saber   transitar   entre   as 
tecnologias disponibilizadas  e necessitam rever ou reformular com 
frequência  seus conceitos  educacionais  e pessoais  com relação  ao 
emprego das mesmas como ferramentas potencializadoras da 
aprendizagem musical, já que cada nova tecnologia traz consigo recursos  
diferenciados  e a necessidade  de  uma  (re)adaptação  por parte  dos 
professores.  É imprescindível  para  estes  professores  de música 
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compreender as possibilidades de utilização de tais recursos em sala de 
aula, bem como (re)aprender os seus princípios básicos para  elencar  
ferramentas  potenciais  para  ensinar  música,  além  de serem  capazes  de  
solucionar  problemas  decorrentes  do  uso  das mesmas em suas práticas 
educativas diárias, certos de seus objetivos educacionais.  Isso exige uma 
formação  diferenciada  desses professores (LEME; BELOCHIO, 2007, p. 
89). 
 

 

As tecnologias na educação musical, conforme Krüger et al. (2003), devem ser 

pensadas como tecnologias educacionais, as quais estão à disposição de ou foram criados 

pelos diferentes envolvidos no planejamento, na prática e na avaliação do ensino. O principal 

objetivo das tecnologias educativas deve ser criar ambientes educacionais como recurso 

facilitador e instigador do processo de aprendizagem. Para a autora, o grande desafio é 

transformar uma educação centrada na transmissão da informação numa educação voltada à 

construção de conhecimento, na qual o aluno interage com o computador e, assim, aprende. 

Ao   discutir   a   questão   da   educação   musical   apoiada   pelas   diversas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Kruger (2006) afirma que 
 
 

a educação  musical  tem sido desafiada  a passar por uma série de 
transformações.  As  novas  Tecnologias  de  Informação  e 
Comunicação – TIC – desafiam-nos a transformar nossos conceitos 
educacionais,   nossas  perspectivas   didáticas,   nos  constrangem   a 
rever e complementar nossa formação, nos levam a refletir sobre as 
novas possibilidades e exigências quanto às interações com nossos 
alunos e colegas (KRUGER, 2006, p. 75). 

 

De acordo com Swanwick (2003), é preciso explorar as possibilidades da tecnologia, 

vendo sua contribuição em duas grandes áreas: a primeira é a extensão do aprendizado 

individual que resulta na autonomia do aluno; a segunda é a extensão dos recursos 

instrumentais de forma radical, que oferece acompanhamentos instantâneos, efeitos tonais 

novos e combinações de sons não imaginadas anteriormente. 

Embora ainda sejam encaradas como fator de dispersão, Lima e colaboradores (2009) 

afirmam que as novas tecnologias também trazem a possibilidade de serem pensadas em  suas  

potencialidades  educacionais,  ressaltando  que  na  música,  a presença das novas tecnologias 

tem sido significativa. No entanto, Schramm (2009) alerta que é preciso ainda refletir sobre a 

aplicação da tecnologia à Educação Musical, partindo de uma discussão sobre os objetivos 

que possam delinear um processo de educação musical. 

Nesse sentido, Lima e colaboradores (2009) apresentam dois aspectos necessários no 

trabalho de educação musical com novas tecnologias: considerar as referências musicais 
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pessoais dos alunos que, integradas com o todo contextual, são essenciais na construção de 

objetos musicais, ampliando-se a outros níveis no estabelecimento de conexões e 

ressignificações do fazer musical com a utilização de novas ferramentas; e constituir como 

essencial o processo dialógico e reflexivo sobre os procedimentos de construção das 

tarefas/criações musicais. Nesse proceder, educador e educando dão-se conta que a “intuição” 

no processo criativo possui bases em procedimentos cognitivos já construídos pelos 

indivíduos, demonstrando que não somos agentes passivos na aprendizagem. 

Por isso, o uso do computador na educação, segundo Fritsch et al. (2003) deve partir 

de duas premissas: 1) Os programas de computador devem ser visto como mais uma 

ferramenta para auxiliar o professor na prática do ensino, assim como o são o quadro-negro, 

o retroprojetor, o aparelho de som e os instrumentos musicais. A informática não pretende 

substituir o professor. 2) É necessário discutir de que forma os professores de música podem 

usar programas de computador em suas atividades. 

Além disso, Leme  e  Belocchio  (2007)  arrematam  que  o  desafio  para  a educação 

musical é perceber como as tecnologias musicais podem ser usadas como alternativas para a 

mediação do ensino de música. Nesse contexto, Galizia (2009) apresenta como um dos 

desafios para a educação musical com recursos tecnológicos, a capacitação dos professores 

de música para lidar com esses assuntos. Ainda vai mais além, afirmando que essa 

capacitação envolve mudanças radicais nas metodologias utilizadas nos cursos de 

licenciatura em música das instituições de ensino superior,  uma  vez  que  a  interação  

com  ambientes  tecnológicos  e  sua diversidade faz-se bastante necessária e positiva para a 

formação do docente em música. 

Por conta do avanço tecnológico, o ensino à distância (EAD) se coloca como mais 

uma possibilidade no ensino de música e na formação de professores de música. Nunes (2010) 

indica que, mesmo sendo uma interessante modalidade de formação, poucas universidades no 

Brasil possuem curso de licenciatura em música EAD. A autora apresenta também que, em 

geral, desconfianças em relação às possibilidades de um ensino de qualidade por intermédio 

da educação musical a distância mediada por tecnologias ainda são grandes e provocam 

grandes resistências. São desconfianças advindas do desconhecimento e do preconceito, 

dificultando a implementação de uma cultura consistente de EAD e internet. 

Borne (2011, p. 40) argumenta que a educação musical presencial e a distancia 

possuem diversos pontos em comum: “Ambas têm nas suas atividades fundamentais a 

criação, a recriação e a apreciação musical, permeadas pelos estudos históricos e teóricos, 

com a diferença estando centrada no meio, na mídia, no espaço e no tempo em que estas se 
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dão.”  O autor ainda destaca que: 

 
adicionalmente aos cursos de graduação, há ainda a prática de disciplinas a 
distância em cursos presenciais, prática já mais difundida, tendo algumas 
iniciativas geralmente ligadas a docentes específicos que experimentam 
essa alternativa. Vale salientar que a legislação brasileira permite que até 
20% de um curso presencial possa ser realizado a distância – em 
correspondência, um curso a distância necessita ter 20% de encontros 
presenciais, conforme as portarias CNE/CES nº 2.253, de 18/10/2001, e nº 
301, de 07/04/1998, respectivamente. (BORNE, 2011, p. 54) 

 
 
 

Vale observar que o avanço e popularização das TDIC possibilitaram também o 

surgimento de novas estéticas musicais, influenciando na forma de ouvir, compor e se 

relacionar com a música. Diferente de outros períodos, os compositores se viram na 

possibilidade de compor e gravar música a partir da manipulação de diversos sons em estúdio. 

O discurso musical se modifica. A chamada música contemporânea é fruto do contexto 

histórico e social vivido (OLIVEIRA; FARIA, 2015). 

 Estas tecnologias possibilitaram, dentre outras, a chamada música concreta, que 

surgiu a priori na rádio francesa no início do século XX, pelos experimentos do compositor 

Pierre Schaeffer. Muitas dessas composições começaram a se afastar desses padrões estéticos 

dos demais períodos musicais, apresentando novos elementos sonoros, como o ruído, e novas 

formas composicionais.  

Se por um lado as TDIC apresentaram essas inúmeras formas de se (re)pensar o som e 

sua utilização em diferentes contextos musicais, por outro parece que o ensino e a formação 

de professores de música não acompanhou tais mudanças, apontando, muitas vezes, para 

práticas musicais de caráter mais conservador. Para Couto (2014), ainda há uma prática 

baseada fundamentalmente na música de tradição europeia, tanto no repertório quanto na 

forma de transmissão, apresentando uma disparidade daquilo que é ensinado na universidade 

e a realidade existente no campo profissional num sentido mais amplo. Essa prática é 

conhecida como modelo conservatorial de ensino de música. (PENNA, 2007; HENTSCHKE, 

2003).  

O estabelecimento do primeiro Conservatório no Brasil, em 1841, inspirado no 

Conservatório Francês do século XIX, norteou a forma de se aprender e ensinar música, 

institucionalizou definitivamente o modo europeu de fazer música, sendo considerada por 

muito tempo como o único modelo válido. A partir da década de 90, que os olhares dos 

estudiosos se voltaram para as diferentes formas de experenciar músicas que ocorriam para 
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além dos muros do Conservatório e de seu modelo (COUTO, 2014). 

Este modelo ainda deixa de lado um certo poder provocativo e questionador instaurado 

e diretamente vivenciado nas artes e na música contemporânea de vanguarda, fazendo com 

que o professor de música permaneça desfamiliarizado com a linguagem musical de sua 

época, e assim não consiga perceber o sistema de referenciais intelectuais e sensoriais para a 

compreensão destas obras. (CUNHA; MARTINS, 1998). 

O modelo conservatorial, que permeia a construção curricular também dos cursos de 

licenciatura, acaba por não valorizar os discursos musicais gerados a partir das TDIC. Em 

geral, esses conhecimentos são tratados na fase final dos cursos e de maneira bastante rápida. 

A partir disso, o professor acaba por não ensinar música além de universo musical tradicional. 

Por isso, o trabalho nas graduações e formações de professores necessitam privilegiar todos os 

aspectos musicais incluindo a música contemporânea (potencializada pelas TDIC) e não 

apenas as músicas do modelo tonal, já culturalmente aceito como música.  

Acredita-se ser necessário modificar consubstancialmente as propostas de educação 

musical, contemplando as transformações que as TDIC provocaram nas formas de escutar e 

perceber a música (BORGES, FONTERRADA, 2007), entendendo que a música 

contemporânea tem um papel fundamental na educação musical, já que permite o trabalho 

com todo o mundo sonoro descoberto (ZAGONEL, 1999).  
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3. ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

MÚSICA, TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(TDIC) E SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MUSICA 

 
 

Para revisão da literatura sobre a formação de professores de música e tecnologias 

digitais da informação e comunicação (TDIC), escolhemos as produções apresentadas nas 

seguintes entidades científicas: Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em 

Educação (ANPED); Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Música 

(ANPPOM); Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM). 

Na ANPED, escolhemos as produções apresentadas nos seguintes Grupos de 

Trabalho:  GT 08: Formação de professores; GT 16: Educação e Comunicação; GT 24: Arte e 

Educação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Educação (ANPED), no 

período de 2010-2014 que compreende da 33ª a 36ª Reunião Anual (RA - ANPED). 

Na ANPPOM, escolhemos os trabalhos apresentados no eixo temático de “Educação 

Musical”, também no período de 2010-2014 que compreende o 20o 
a 24o Congressos  Anuais  

(CA  –  ANPPOM).  Na ABEM,  a  escolha  foi  um  pouco diferenciada pelo fato de que, a 

partir do ano de 2012, os Congressos Anuais da entidade  começaram  a  ser  realizados a cada  

dois anos.  Escolhemos os  trabalhos publicados nos quatro últimos congressos anuais 

realizados. Estes aconteceram no período de 2009-2013 que compreende 17o 
– 21o 

Congressos Anuais (CA – ABEM). 

Privilegiamos essas entidades científicas pela relevância que assumem no campo da 

produção científica em educação e educação musical no país. A escolha do período (2010-

2014) deveu-se ao reconhecimento de que esse é um espaço de tempo de divulgação e 

consolidação do acesso à internet de alta velocidade, bem com a popularização de diversos 

aparelhos eletrônicos portáteis (tablets, smarphones) além dos sistemas de armazenamentos 

virtuais (armazenamento em nuvens). 

Convém salientar que, além da produção da ANPED, ANPOMM e ABEM, lançamos 

mão de alguns periódicos que abordaram o nosso objeto. Foram os seguintes periódicos em 

que localizamos estudos com foco no que desejamos abordar: Revista da ABEM e Revista 

OPUS, duas publicações de reconhecidas associações de pesquisa em educação musical. Para 

o estudo dos periódicos, elegemos como recorte temporal o período de 2010 a 2014, levando 

em consideração que nesse período começam a despontar os relatos de pesquisa que fazem 

referência à inclusão das TIC na formação do professor de música. 
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Para seleção do material, observamos trabalhos que apresentassem conjuntamente os 

seguintes descritores: formação de professores de musica e tecnologias de informação e 

comunicação.  Porém, na ANPED não encontramos nenhum trabalho que versasse sobre a 

formação de professores de música no recorte temporal selecionado. Para tal, somente nessa 

entidade, procuramos trabalhos que tivessem, conjuntamente, os seguintes descritores: 

formação de professores e tecnologias de informação e comunicação, por entender que 

existem trabalhos de relevância teórica não somente no âmbito da formação docente em 

música. 

Nossa aproximação com os estudos sobre a temática Formação de Professores de 

Musica e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) revelou que a 

produção é bem escassa, inclusive nas entidades de pesquisa exclusivamente da área musical. 

Em geral, abordam experiências com softwares ou plataformas digitais em determinadas 

disciplinas, não compreendendo uma ampla visão do tema. 
 

3.1. Produções na ANPED 

Em 2013, na 36a 
RA – ANPED, encontramos a pesquisa de Silva (2013) que teve por 

objetivo analisar a inserção do computador na educação escolar e suas relações com a 

formação docente sob a perspectiva do professor pesquisado. O instrumento de coleta de 

dados foi o questionário. Os informantes da pesquisa foram 42 professores, atuantes do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, de seis escolas da rede municipal de um 

município do interior do estado de São Paulo. A análise dos dados se deu mediante análise de 

conteúdo. Os resultados obtidos neste estudo apontam para ausência, insuficiência ou 

inadequação do modelo de formação docente para o uso do computador no processo 

educativo levando à subutilização desse recurso.  A autora detecta necessidades formativas 

docentes sobre o ensinar e o aprender com as tecnologias e uma compreensão, por parte dos 

professores, de que a formação para o uso técnico e pedagógico do computador deve ser 

estruturada sobre as suas próprias práticas considerando-se, dessa forma, o professor 

enquanto produtor de saberes. 

Na mesma 36a 
RA – ANPED, encontramos o trabalho de Silva e Couto (2013) que 

entendem as tecnologias móveis, em especial os smartphones, como responsáveis pela atual 

dinâmica da internet, na qual os processos de comunicação tornam-se mais ágeis e as 

produções e o compartilhamento de informações e conhecimentos mais amplos e coletivos. 

Tais possibilidades resultam da mobilidade e da conexão constantes que transformam as 

práticas sociais e educacionais. O objetivo foi analisar os hábitos e as possibilidades de 
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comunicação, interação e compartilhamento de informações e conhecimentos produzidos, por 

meio do smartphone, por um grupo de professores de um Núcleo de Tecnologia Educacional. 

Os autores concluem que os professores, em diferentes níveis, possuem práticas inovadoras de 

comunicação, produção e compartilhamento de informações e conteúdos, pelo smartphone, 

mesmo quando ainda não utilizam essas práticas diariamente, em decorrência de questões 

culturais e econômicas. 

Em 2012, na 35a 
RA – ANPED, encontramos o trabalho de Linhares e Ferreira (2012). 

Entendendo que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm contribuído para 

transformar as práticas de produção, divulgação e consumo da informação e os processos 

educacionais e analisando o Programa Um computador por aluno” (PROUCA)  o artigo traz, 

num primeiro momento, uma reflexão sobre o fazer pedagógico  com  as  TIC  e  em  seguida,  

indica  um  perfil  tecnológico  docente construído a partir de observações, aplicação de 

questionário e entrevistas, com os professores em formação, durante as oficinas desenvolvidas 

no Núcleo de Itabaiana- SE. Buscou ainda identificar dificuldades dos docentes da escola do 

PROUCA de Itabaiana, bem como os limites e desafios no campo da formação continuada de 

professores para uso das tecnologias no espaço escolar e, finalmente, pontuar linhas que 

definem o entorno da gestão das TIC na escola. 

Na mesma 35a  RA-ANPED, situamos o trabalho de Santos e Santos (2012), que 

investigou como os professores vêm utilizando as mídias digitais em rede. Os autores utilizam 

as abordagens da pesquisa-formação multirreferencial com as pesquisas nos/dos/com os 

cotidianos (CERTEAU, 2009; ALVES, 2008), os estudos da cibercultura  (LÉVY;  LEMOS, 

2010;  SANTAELLA, 2007;  SANTOS, 2005) e  da  educação  online (Santos, Silva). O 

trabalho apresenta ações formativas que foram desenvolvidas com os professores via 

imersão nas mídias e redes sociais da internet (Orkut, Twitter, YouTube, Blogger, Moodle). Os 

autores chegaram aos seguintes achados: a) o digital em rede potencializa  e  faz  emergir  

outros  espaçostempos  de  aprendizagem  e formação, proporcionando fazeres saberes 

autorais e colaborativos; b) as redes educativas são tecidas dentro e fora do ciberespaço, das 

escolas e de outros espaços multirreferenciais; c) é preciso articular propostas de formação na 

escola, na universidade e no ciberespaço.  

Em 2011, na 34a  RA – ANPED, Lara e Quartiero (2011) apresentam um trabalho de 

investigação sobre os usos que estudantes e professores fazem das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) na formação inicial de professores nas universidades públicas de Santa 

Catarina. Os autores partiram do pressuposto que os movimentos da “sociedade da 
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informação” pressionam as instituições educacionais a incorporarem as TIC em suas práticas, 

bem como o ingresso no sistema educacional de  uma  geração  de  estudantes  que  cresce  

em  uma  sociedade  digital  demanda processos de ensino e aprendizagem onde estas 

tecnologias possam ser incorporadas, não no sentido material ou instrumental, mas como uma 

forma de cultura. Foi constatado na pesquisa realizada em sete cursos de licenciatura, 

envolvendo 85 estudantes e 71 professores – que além das diferenças de conhecimento e de 

usos das TIC  no  grupo,  o  ensino  superior  pouco  tem  contribuído  para  a  vivência  de 

experiências sobre as tecnologias digitais. Os usos realizados evidenciam uma distância muito 

grande das políticas de inserção das TIC nas escolas e da formação continuada de professores 

para atuarem em contextos digitais. 

Na  mesma  34a   RA-ANPED,  Santos  (2011)  apresenta  uma  pesquisa    que enfoca   

a   análise   de   questões   pertinentes   às   Tecnologias   da   Informação   e Comunicação 

(TIC) em escolas de Educação Básica da rede pública de ensino, a partir   das   seguintes   

questões   norteadoras:   de   que   forma   as   tecnologias   são empregadas na perspectiva de 

favorecer o ensino/aprendizagem? Os professores estão preparados para inserção das TIC na 

prática docente? A proposta metodológica para o desenvolvimento se situa numa abordagem 

qualitativa, na modalidade de pesquisa-ação. Os dados apontaram que um número 

significativo de professores demonstrou dificuldades de manusear o computador, destacando 

o fato de não saber enviar e-mail, fazer pesquisas em diferentes sites, entre outras. Para 

minimizar suas dificuldades realizaram ações de formação, com a finalidade de preparar esses 

sujeitos para o uso do computador, da TV e do Vídeo, promovendo uma articulação com o 

currículo. Os achados confirmaram que as tecnologias estão desarticuladas dos objetivos e dos 

conteúdos dos diversos componentes curriculares presentes em grande parte da rede pública, 

ou seja, não estão sendo usadas como ferramentas potencializadoras de aprendizagens. 

Em 2010, na 33a  RA-ANPED, encontramos o trabalho de Lopes e Fürkotter (2010) 

que focaliza as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), que têm o 

computador como instrumento principal e a Internet como mídia, na formação docente. Os 

autores partiram do pressuposto de que formar para o uso das TDIC é dar, ao futuro professor, 

condições de ir além da técnica e refletir criticamente sobre a sua atuação num dado contexto 

social. Nesta perspectiva, não se trata somente de dotar o professor com conhecimentos  

teórico-práticos  que  lhe  deem  escolha (adotar ou não as tecnologias). Trata-se de formá-lo 

no e pelo trabalho com as TDIC, para que não atribuam às mesmas o estatuto de meros 

instrumentos para quaisquer finalidades, utilizando-as para uma educação transformadora. 
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Já em 2009, na 32a  RA-ANPED, a pesquisa de Santos (2009) apresenta uma 

reflexão sobre os trabalhos apresentados sobre o tema da formação de professores para o 

uso das tecnologias digitais, no período de 2000-2008.  A autora entende que os resultados 

apontam caminhos para reformulação das propostas de formação dos professores na área das 

tecnologias digitais, ao destacarem que as práticas inovadoras surgem da reflexão sobre 

experiências compartilhadas, a necessidade de formação crítica reflexiva para uso das 

tecnologias, os desenhos didáticos dos cursos de formação online fundamentados na dialogia. 

Tal formação deverá acontecer a partir dos projetos dos educadores conectados com seu 

trabalho e seus espaços de atuação. O que também se mostrou relevante foram as 

investigações que partiram da necessidade de compreender o processo de aprendizagem do 

professor diante dos conhecimentos tecnológicos. 
 

3.2. Produções na ANPPOM 
 

Em 2014, no 24o  CA – ANPPOM, encontramos o trabalho de Santos e Mendes 

(2014) que abordou aspectos da formação do educador musical frente às novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) além de ter discutido também a questão do 

posicionamento do professor frente a essas tecnologias e como inseri-las de maneira positiva 

na sala de aula. No âmbito da formação tecnológica dos professores, ressalta que alguns 

educadores têm resistências a essas tecnologias pelo fato  de  serem  formados  em  outro  

contexto  tecnológico-social.  Conclui que  a influência das tecnologias digitais na educação 

musical é irreversível, portanto apontamos que os educadores musicais contemporâneos 

devem buscar maneiras de usá-las a seu favor. No entanto, de forma alguma as tecnologias 

digitais prescindirão da atuação do professor; pelo contrário, será ainda mais necessária a 

intermediação desse profissional orientando corretamente os alunos a construírem 

conhecimento em um oceano de informações. 

No mesmo 24o  CA – ANPPOM, temos o trabalho de Meio (2014) que investiga de 

que forma a criação musical colaborativa, viabilizada pela interação propiciada pelas TIC e 

pela Internet, pode favorecer a formação dos alunos do curso de licenciatura em música a 

distância da Universidade de Brasília (UnB).  Para tanto, desenvolverá uma atividade com 

alguns licenciandos, fazendo uso das TIC e coordenado através de uma rede social para a 

elaboração de uma peça musical construída  de  forma  a  estimular  a  colaboração  entre  os  

participantes.  Também acredita  que  as  ferramentas  disponibilizadas  pelas  TIC,  aliadas  

ao  seu  poder interativo, oferecem oportunidade singular de desenvolvimento de atividades 

que possuem  o  potencial  de  estimular  a  aprendizagem  colaborativa  e  enriquecer  a 
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formação de professores de música. 

Em  2012,  no  22o   (CA-ANPPOM),  encontramos  o  trabalho  de  Viana Júnior 

(2012) que busca identificar as possibilidades do emprego da modalidade semipresencial, 

através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, nesse processo formativo de 

estudantes de licenciatura em Musica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desse modo, 

buscou compreender como se desenvolveu o processo de aprendizagem musical dos sujeitos, 

bem como identificar os limites e as possibilidades que  as  ferramentas  de  interação  do  

ambiente  impuseram  a  esse processo. A análise dos dados revelou que, apesar das 

limitações das ferramentas de interação na representação da notação musical, os estudantes 

conseguiram atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos para a disciplina. Assim, 

observamos que o emprego da modalidade semipresencial se constitui em uma possibilidade 

efetiva para a formação musical de professores. 

No mesmo 22o 
CA – ANPPOM, situamos o trabalho de Sousa (2012). A pesquisa 

apresenta os resultados de uma pesquisa voltada para compreender a prática pedagógica de 

um professor que, na perspectiva da educação musical, se utiliza de tecnologias digitais. 

Levanta questões interessantes tais quais: será que a educação musical se apropriou por 

completo dos recursos tecnológicos já existentes em nosso meio? o que e como as 

universidades estão fazendo para aumentar essa relação entre professores e tecnologia? como 

tem sido as atividades docentes em cursos universitários, relacionadas a informática aplicada 

à educação musical, mediante todo esse impacto tecnológico?   Conclui que o sistema de 

ensino-aprendizagem musical via internet está representado em uma escala ascendente e 

constante. O que hoje é um processo de ensino alternativo, amanhã pode ser opção 

fundamental para uma nova cultura que não para de se ramificar através do compartilhar 

musical coletivo. 

No 21o  CA – ANPPOM, o trabalho de Gohn (2011) apresenta um relato sobre a 

disciplina Introdução aos Recursos Tecnológicos Musicais (IRTM), parte do curso de 

Licenciatura em Educação Musical da UAB – UFSCar. São apontados os conteúdos 

abordados e as principais dificuldades encontradas, relacionadas em grande parte às rápidas 

mudanças no universo de produtos tecnológicos. Dificuldades como, a falta de intimidade 

dos alunos com os sistemas tecnológicos envolvidos e o fato de não dominar softwares 

específicos da área musical, para produzir e enviar gravações sonoras e partituras. Para o 

autor, a importância desse conhecimento não pode ser menosprezada, ou todos os esforços 

didáticos do curso poderão ser comprometidos. Conclui afirmando que é essencial que os 
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professores sejam incluídos no universo das atuais possibilidades tecnológicas para uma 

melhoria nas condições de trabalho docente, aprendendo a apoiar-se em todo e qualquer tipo 

de equipamento disponível. 

Ainda no 21o 
CA-ANPPOM, situamos o trabalho de Torres (2011) que apresentou 

dados de uma pesquisa que tinha como objetivo geral compreender como a pedagogia 

musical online está constituída em ambientes virtuais de aprendizagem musical (AVAMs). O 

estudo foi feito com estudantes da Licenciatura em Música da Universidade Federal de 

Brasília (UnB) vinculado à Universidade Aberta do Brasil (UAB), abrangendo as disciplinas 

da subárea de Educação Musical. Os primeiros dados apontaram que as sociabilidades 

pedagógico-musicais constituídas no ambiente virtual ocorrem através de inúmeras 

possibilidades de interação, colaboração e socialização a partir dos diálogos entre os sujeitos 

inseridos no ambiente online. 

No mesmo 21o  CA – ANPPOM, encontramos o trabalho de Marques (2011) que 

busca investigar os fatores que influenciam na aprendizagem de violão em um curso de 

Licenciatura em Música a Distância, intentando que a reflexão sobre este tema  pode  

trazer  contribuições  importantes  para  o  ensino  de  violão  a  distância, aproximando as 

metodologias e estratégias de ensino à realidade dos alunos e utilizando técnicas de ensino 

aprendizagem e materiais didáticos progressivamente mais condizentes com esta modalidade. 

Em 2010, no 20o 
CA- ANPPOM, encontramos o trabalho de Gohn  (2010) que 

apresenta um relato sobre a elaboração da disciplina Tecnologia Musical, parte integrante do 

curso de Licenciatura em Educação Musical da UAB – UFSCar, oferecido a distância pela 

Universidade Federal de São Carlos no âmbito do Projeto Universidade Aberta do Brasil. São 

indicados os conteúdos abordados e os recursos didáticos utilizados na disciplina, assim como 

seus sistemas para avaliação e controle de frequência dos alunos. Na conclusão, o texto 

aponta a modalidade da educação a distância como meio favorável ao trabalho com 

tecnologias musicais, ampliando as oportunidades para a capacitação de professores nessa 

área. Também chama a atenção para a situação de que, em muitas vezes, inovações 

tecnológicas apresentam uma “embalagem” espetacular, mas não trazem nenhuma 

contribuição real, e quando há benefícios os efeitos colaterais devem ser mensurados e 

analisados. 
 

3.3. Produções na ABEM 
 

Em  2013,  no  21o   CA  –  ABEM,  situamos  o  trabalho  de  Santos  (2013) 

abordando a formação tecnológica de educadores musicais em cursos de licenciatura em 
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música, especificamente em duas instituições de Campinas, SP. O autor entende que o uso de 

tecnologias em salas de aula é um dos assuntos mais discutidos atualmente e que a 

capacitação dos profissionais em usar tais procedimentos com uma abordagem crítica e 

reflexiva para a aprendizagem musical é inevitável. A pesquisa pretende abordar, levantar 

dados e sugerir caminhos para contribuir com a formação tecnológica do professor de música 

dentro dos currículos das licenciaturas. O autor conclui que o contexto tecnológico que 

vivemos atualmente mostra que estamos em uma parte da história que a velocidade da 

informação é aguda, e por isso buscar maneiras em que a educação e o educador musical 

acompanhem tal velocidade além de relevante é extremamente necessário. 

No mesmo 21o 
CA – ABEM, o trabalho de Gomes (2013) discute uma experiência 

pedagógica no curso de Licenciatura em Música da Faculdade Evangélica de Salvador 

(FACESA). O autor indica que, em face ao avanço da tecnologia em diversas áreas da 

música, e principalmente no campo da educação musical, deve-se concluir o quão importante 

é a discussão e a busca por ferramentas tecnológicas que possam auxiliar o educador musical 

na docência de suas disciplinas. Além do que, ficar indiferente a estes avanços, ao contrário 

do que se pensa, pode ocasionar em perdas de oportunidades no mercado de trabalho. 

Também no 21o  CA-ABEM, o trabalho de Ribeiro et al. (2013) discute um projeto 

que tem como objetivo geral desenvolver atividades que envolvam o aprendizado e a difusão 

de conhecimentos no campo da música e tecnologia como área de conhecimento 

fortalecendo a prática educacional da música, seja como componente curricular na disciplina 

de artes, seja como conteúdo desenvolvido em aulas de outras disciplinas. Os dados 

diagnósticos preliminares coletados apontam que a grande maioria dos professores 

pesquisados tem acesso às tecnologias digitais, porém, eles não tiveram formação inicial e 

nem continuada para utilizar essas tecnologias nas suas aulas de música. Os autores intentam 

em contribuir para ampliar a discussão sobre as tecnologias educativo-musicais possíveis de 

serem utilizadas nos espaços escolares. 

As buscas no 21o 
CA- ABEM ainda apresentam o trabalho de Araldi (2013a). Esse  

texto  discute  o  papel  das  tecnologias  digitais  na  formação  do  professor  de música a 

partir de experiências desenvolvidas no curso de Licenciatura em Música da UFPB, em uma 

das disciplinas que tratam desse tema e nas ações de extensão desenvolvidas no período de 

2011 a 2013. O intuito foi o de refletir como os licenciandos que cursaram as disciplinas e 

participaram das ações de extensão concebem a inserção das tecnologias digitais em aulas de 

música, enfatizando os desafios e potencialidades dessa discussão no âmbito da sua formação 
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docente. As reflexões apontam para dois grandes temas: desafios e possibilidades das 

tecnologias na formação docente e experiências práticas que evidenciam a interação e 

colaboração entre os alunos. 

Em 2011, no 20o  CA – ABEM, o trabalho de Viana Júnior (2011) busca identificar 

a viabilidade do emprego da modalidade semipresencial, através de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem – AVA, nesse processo formativo docente musical. Assim, buscou 

compreender como se desenvolveu o processo de aprendizagem   musical   dos   sujeitos,   

bem   como   identificar   os   limites   e   as possibilidades  que  as  ferramentas  de  

interação  do  ambiente  impuseram  a  esse processo. 

Ainda no 20o  CA – ABEM, o trabalho de Ferlim (2011) busca mostrar as 

perspectivas pedagógicas do canto popular no curso de licenciatura em música, graduação a 

distância da Universidade de Brasília. Dentre as características positivas, a autora retrata a 

possibilidade do uso das ferramentas tecnológicas em um contexto de aprendizado musical 

colaborativo, oportunizando uma formação de professores com flexibilidade para se 

adaptar a contextos culturais os mais variados. 

Em 2010, no 19o 
CA – ABEM, observamos o trabalho de Silva et al. (2010) que   

pesquisou o uso Tecnologias da Informação e Comunicação na formação do professor de 

música da região sul do Brasil, com três estudos de caso. Os objetivos da pesquisa foram: a) 

verificar os recursos tecnológicos disponíveis para as aulas de música nos cursos de 

licenciatura em música da região sul do Brasil; b) analisar a percepção dos professores e 

alunos concluintes sobre o papel da tecnologia na formação do professor de música de três 

universidades da região sul do Brasil; c) verificar a correlação entre o uso de tecnologia e 

desempenho acadêmico. Neste artigo são apresentados e discutidos dados gerados por meio 

de entrevistas presenciais e online com 8 professores de 3 universidades e um grupo focal 

com alunos. Os resultados apresentados pelos autores demonstram a complexidade do assunto 

e a necessidade de adequação e inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação nos 

cursos de licenciatura em música da região sul do Brasil. 

No mesmo 19o  
CA – ABEM, situamos o trabalho de Borges (2010) que fez um 

estudo, em nível de mestrado, sobre o uso de recursos tecnológicos por estudantes de 

licenciatura em música no Estado de Santa Catarina. O trabalho procura compreender como 

os estudantes do último ano de três cursos de graduação em música existentes no Estado 

de Santa Catarina se relacionam com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

considerando a fundamentação legal e curricular para a formação docente nos cursos de 
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Licenciatura em Música. Os resultados demonstram que apesar de encontrarmos o uso destas 

ferramentas, há pontos sobre a problematização das TIC que devem ser aprofundados. 

 

3.4. Produções em Periódicos 

Para as produções em periódicos, primeiramente, selecionamos o trabalho de Gohn 

(2013) que pode ser encontrado na Revista da ABEM. Para o autor, a ampliação das conexões 

de banda larga, aumentando a qualidade da transmissão de dados digitais, facilitou dois 

fenômenos observados no texto: o acesso imediato a arquivos de áudio e vídeo, por meio de 

redes sociais e sistemas de compartilhamento online; e o uso de videoconferências em aulas 

de música, particularmente para o ensino de instrumentos musicais. Ambos podem contribuir 

em processos de ensino e aprendizagem da música, como ferramentas didáticas ou formas de 

interação entre educadores e seus alunos. Nesse contexto, acompanhar as vivências digitais 

das gerações mais jovens e aproveitar recursos da internet como Skype, Facebook e YouTube 

torna-se um desafio constante, assim como um caminho para novas práticas educacionais na 

área da música desafiando aspectos da formação docente. Para o autor, o educador musical 

que não observar atentamente o desenvolvimento da internet, assim como das outras 

tecnologias digitais, terá dificuldades para compreender o pensamento e a ação de seus 

alunos. 

O artigo escrito por Torres (2013) apresenta parte dos resultados de uma tese 

concluída, que buscou compreender como se constitui a pedagogia musical online que se 

configura no ambiente virtual de aprendizagem musical, tomando como locus um curso de 

licenciatura em música na modalidade a distância.   A pesquisa mostrou que a pedagogia 

musical online está interligada aos motivos para a escolha do curso de música a distância, 

ao preconceito, aos meios de interação na plataforma Moodle e à administração do tempo e do 

espaço. Os dados reforçam que a pedagogia musical online ainda precisa ser pensada, 

adaptada e transformada para atender as necessidades específicas de um curso de música na 

modalidade a distância. 

Na Revista OPUS, dentro de nosso recorte temporal, encontramos somente um único 

artigo escrito por Gohn (2010). O autor discute algumas das possibilidades que os  softwares  

on-line  de  música  apresentam  para  a  educação  musical.     Como conclusão, o uso de 

softwares on-line é apontado como um importante elemento para o desenvolvimento da 

educação musical a distância, sendo também um recurso de grande utilidade em situações 

presenciais de ensino e aprendizagem. O desenvolvimento  de  tais  softwares  representa  

uma  enorme  porta  de  entrada  para educadores musicais. A Internet se transforma 
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definitivamente em uma plataforma de ensino e de aprendizagens, usando não apenas a 

palavra escrita, mas também sons. 
 
 

TABELA 1 - Síntese de Produção  
(ANPPOM, ABEM, ANPED e Periódicos) 

  
 

  
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 

ABEM   
.Borges (2010) 

 
.Silva    et    al. 
(2010) 

 
.Ferlim (2011) 

 
.Viana  Júnior 
(2011) 

  
.Araldi (2013). 

 
.Santos (2013) 

 
.Gomes (2013) 

 
.Ribeiro  et  al 
(2013) 

 

 

ANPPOM   
. Gohn (2010) 

 
. Gohn (2011) 

 
.Torres (2011) 

 
.Marques 
(2011) 
 
 
 
 

 
.Viana  Júnior 
(2012) 

 
. Sousa (2012) 

  
.Mendes 
(2014) 

 
.Meio (2014) 

ANPED 

GT - 08 

 
.Santos (2009) 

 
.Lopes           e 
Fürkotter 
(2010) 

   
. Silva (2013)  

 

ANPED 

GT - 16 

   
.Lara             e 
Quartiero 
(2011) 

 
.Santos (2011) 

 
.Linhares      e 
Ferreira 
(2012) 

 
.Santos          e 
Santos (2012) 

 
. Silva e Couto 
(2013) 

 

ANPED 

GT - 24 

      

 

Revista 
 

da ABEM 

     
.Oliveira- 
Torres (2013) 

 
. Gohn (2013) 

 

 

Revista 
 

OPUS 

  
.Gohn (2010)     

 
 

Destacamos que o estado da produção aqui apresentado não tem a pretensão de 

esgotar tudo referente à formação de professores de música e tecnologias digitais de 

informação e comunicação. Constitui uma aproximação com o campo, nos ajudando a situá-

lo, bem como contribuindo para reconhecer a relevância da investigação a que nos propomos. 

 



 

 

52 

3.5 Saberes docentes na formação do professor de música 
 

Nesta seção, selecionamos as pesquisas que versassem sobre o tema dos saberes 

docentes na formação do professor de música. O recorte temporal foi diferenciado (2005-

2014) dada a escassez de trabalhos que abordem o tema. 

A pesquisa de Rodrigues (2013) pretendeu investigar os saberes que norteiam a 

formação e a atuação de professores de música que atendem alunos idosos em Brasília-DF, 

tendo como apoio os trabalhos de Tardif (2002), Gauthier et al. (1998) e Charlot (2000).  Nos 

resultados e discussão, o autor procura relacionar quais saberes (dentro da tipologia 

estabelecida) são necessários à atuação da educação musical com o idoso. Os tipos 

encontrados foram: saberes disciplinares, curriculares (Gauthier et al., 1998; Tardif, 2002) ou 

saber-objeto (Charlot, 2000), saberes experienciais (Gauthier et al., 1998; Tardif, 2002), 

saberes de outras áreas e saberes relacionais ou do “domínio  de  relações” (Charlot,  2000).  

Entre  os  investigados,  os  saberes adquiridos na experiência do professor com o aluno 

idoso foram os tidos como os mais necessários para a atuação com a faixa etária. Os saberes 

disciplinares, curriculares e pedagógicos, adquiridos na formação inicial, foram citados como 

importantes, mas não suficientes para suas atuações. A atuação dos professores com o idoso 

mostrou que os saberes relacionais ou “o domínio das relações” são uma necessidade a ser 

trabalhada nos cursos de formação do professor. Isso indica que a formação inicial com foco 

em aspectos técnicos e reprodutivos, em detrimento de questões afetivas e emocionais do 

futuro professor e da compreensão das especificidades de cada aluno nos aspectos físicos, 

mentais e emocionais, é tema a ser ponderado. 

O trabalho de Pereira (2013) se propõe a 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. 

No desenvolver de sua pesquisa, Pereira (2013) consegue chegar aos seguintes 

resultados: 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, 
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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. 

O trabalho de Galizia (2007) procurou investigar, sob a ótica dos professores 

universitários, os saberes necessários para o trabalho acadêmico musical no ensino superior. 

O referencial teórico teve como base os estudos de Tardif (2002). Ao final, são sintetizados 

os saberes que emergiram a partir das falas dos professores, bem como outros elementos 

relacionados à função do professor universitário de música, como   algumas   especificidades   

dessa   atividade   e   as   relações   entre   formação profissional e trabalho acadêmico. 

Dois tipos de saberes que são utilizados nesse trabalho emergiram segundo a fala dos 

entrevistados. O primeiro é descrito pela literatura – inclusive pelo referencial teórico aqui 

adotado – como sendo parte do trabalho acadêmico dos professores, o saber curricular. O 

segundo (saber experiencial) emerge do trabalho específico do professor universitário, a partir 

da necessidade de conhecimentos administrativos que esse trabalho requer. Pelos relatos dos 

entrevistados, foi possível averiguar que sua formação foi calcada nos saberes disciplinares e 

no ensino tradicional, entendido aqui como   sendo   diretivo  (RUIZ,   2003)   e   baseado   

nos   modelos   advindos   dos conservatórios do século XIX (FREIRE, 1992). Além disso, 

segundo os entrevistados, esse modelo de formação é reproduzido tanto pelos professores, 

quanto pelas próprias IES, que contribuem, em sua estrutura, para que esse modelo seja 

mantido. Contudo, notou-se nas falas dos entrevistados, em diversos momentos, um 

incômodo com esse atual modelo, no sentido de estar ultrapassado e consequentemente 

inadequado às necessidades de hoje. Esse incômodo ocorre em função da dimensão crítica 

que os saberes possuem, manifestada especialmente em uma crise de distanciamento em 

relação aos conhecimentos adquiridos na universidade (TARDIF, 2002). Essa ênfase nos 

saberes disciplinares em sua formação faz com que os professores privilegiem esse tipo de 

saber em sua prática, demandando-lhe mais atenção, tempo e estudo. Um reflexo disso é a 

escolha dos cursos de pós-graduação dos professores. Como já demonstrado, esses cursos são 

responsáveis pela “preparação” dos professores universitários, segundo a nova  LDB  (Lei  

9.394/96),  e  em  sua  maioria  foram realizados em sub-áreas de atuação dos professores, 

com exceção de um docente, que optou pela educação musical. 

Os professores entrevistados conferem uma grande importância aos saberes 

experienciais, não apenas pelos motivos citados por Tardif, mas também porque, através 
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deles, conseguem suprir a carência de saberes que sentem necessidade em seu trabalho 

acadêmico e não foram privilegiados em sua formação. Todos os professores reconhecem que 

a prática traz um conhecimento essencial para a realização das atividades de docente 

universitário, e reconhecem que realmente aprenderam o ofício ao atuarem. Portanto, embora 

a literatura reconheça a importância dos saberes experienciais e do espaço de trabalho como 

local não só de aplicação, mas também de produção de saberes, os professores universitários 

de música estão utilizando sua experiência para suprir uma necessidade sentida em sua 

prática, de saberes pedagógicos e curriculares, que não são privilegiados em sua formação. 

Os dados também revelaram que os saberes experienciais são utilizados para gerar 

outro grupo de saberes que originalmente a literatura de educação não prevê. Seriam os 

saberes das funções de gestão, entendidos como saberes administrativos, pois os docentes 

universitários possuem funções administrativas, chegando inclusive a exercer cargos com 

essa função nas IES. 

O trabalho de Azevedo (2007) se propõe a investigar como os estagiários de música 

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

atividade de estágio. Os trabalhos de Lee S. Shulman (1986, 1987,2004), Maurice Tardif 

(2002) e Clermont Gauthier et al. (1998) fundamentam o referencial teórico da investigação. 

A partir desses autores, é discutido o conceito de ação pedagógica; a natureza dos saberes 

docentes e o conceito de saberes da ação pedagógica. 

A autora destaca na educação musical, a questão sobre os saberes docentes ainda está 

fundamentada em teorias de ensino e aprendizagem musical desenvolvidas por teóricos e não 

por práticos. Ainda ressalta que os estudos investigados sobre o que sabe ou deve saber o 

professor de música para ensinar não têm, ainda, incorporado os saberes que os professores 

desenvolvem em sua ação pedagógico-musical.  

Azevedo (2007) ainda expõe que na educação musical brasileira, as pesquisas sobre 

formação docente na educação têm influenciado estudos e pesquisas sobre a formação de 

professores de música e seus saberes docentes. Alguns estudos têm investigado: o pensamento 

e as ações dos professores de música; o conhecimento prático dos professores de música; e os 

saberes que os professores mobilizam em sua prática docente. 

Os saberes desenvolvidos pelos estagiários em sua ação pedagógica têm uma natureza 

própria que reflete a gestão interativa em sala de aula. Esses saberes são saberes experienciais 

que, validados e legitimados na mobilização e socialização, podem ser identificados como 

saberes da ação pedagógico-musical. Essa tese defende o reconhecimento destes saberes 

como base teórica para a formação de professores de música e para o desenvolvimento da 



 

 

55 

profissionalidade docente em música. 

O estudo das autoras Hentschke, Azevedo e Araujo, (2006) apresenta um tema 

discutido  na  formação  de  professores:  os  saberes  que  definem  a  profissão  de professor. 

Hentschke, Azevedo e Araujo (2006) percebem que esta tem sido uma temática que começa a 

ser abordada por profissionais da educação musical, os quais têm buscado nos estudos sobre 

saberes docentes, os referenciais teóricos para muitas pesquisas.  

As discussões teóricas sobre os saberes docentes na formação de professores são 

apoiadas e abordadas nas características e tipologias desenvolvidas por Shulman (1987), 

Tardif (2002), Gauthier et al. (1998) e Pimenta (1999). Ressaltam que o estudo sobre os 

saberes aborda elementos significativos para a compreensão da profissão de professor de 

música, pois considera as várias dimensões do seu trabalho docente, como: 1) a diversidade 

de contextos músico-educacionais; 2) as suas especificidades   músico-pedagógicas;   3)   as   

interações   sociais   entre   os   atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

musical; 4) a socialização profissional; 5) as implicações epistemológicas, sociais e políticas 

para a educação musical como área de conhecimento 

As autoras consideram que as pesquisas baseadas no referencial teórico dos saberes 

docentes possibilitam a observação de características específicas para o reconhecimento da 

prática músico-pedagógica. Tais características podem incluir, dentre outras, as seguintes 

temáticas: 1) os saberes profissionais específicos do professor de música; 2) o estudo das 

fontes sociais de aquisição desses saberes; 3) o significado da experiência e da temporalidade 

no desenvolvimento da carreira profissional docente; 4) as diferentes especialidades da 

profissão de professor de música; 5) as lacunas e a falta de articulação entre a formação 

docente e a atuação profissional do músico. 

O trabalho de Araújo (2005) teve como objetivo investigar os saberes que norteiam a 

prática pedagógica de professores de piano/bacharéis, ao longo da carreira. Para tal, foram 

observadas a mobilização dos saberes no discurso e na prática docente e as fontes sociais de 

aquisição. 

Nesse sentido, o problema que se apresentou como fio condutor da pesquisa foi 

sintetizado por meio da seguinte formulação: Que saberes norteiam a prática pedagógica do 

professor de piano, ao longo de sua carreira? Esta formulação trouxe à tona outras questões 

para orientar o estudo de Araújo (2005): Quais as fontes sociais de aquisição dos saberes dos 

professores de piano? Estes saberes apresentam graus de mobilização variados de acordo com 

a etapa da carreira profissional? 

No seu estudo, Araújo (2005) considera os elementos evidenciados nas obras dos 
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diversos autores, enfocando principalmente os saberes na perspectiva de Tardif (2002) e se 

direciona para uma nova abordagem, que se voltou para a prática docente, procurando 

considerar as várias dimensões que a compõe a partir do reconhecimento dos saberes 

docentes do professor de piano, presentes em sua atuação pedagógica. Este foco, portanto, 

contemplou elementos da prática docente que abrangeram desde as especificidades do 

ensino instrumental, como o domínio do repertório, o uso de diferentes metodologias, a ação 

do ensino, a formação do professor, até os aspectos que constituem a interação entre os 

sujeitos observados, como a reciprocidade entre os sujeitos e as relações pedagógicas entre o 

professor e seu aluno, consideradas em sua complexidade. Estudando os saberes do professor 

de piano, a autora busca o aprofundamento de um novo foco de pesquisa sobre docência do 

instrumento e, ao mesmo tempo, propõe-se a trazer mais uma colaboração para os debates 

sobre saberes no campo da Educação Musical. 

Em suas análises, a autora apontou para o papel fundamental que a temporalidade 

desempenha no processo de consolidação do repertório de saberes, destacando, especialmente, 

a função dos saberes experienciais nesse processo. Araújo (2005) também utiliza o termo 

saberes  da  função  educativa  para  determinar  os saberes que se referem especificamente às 

práticas de viabilização do ensino do instrumento, como a didática, as metodologias 

empregadas, enfim ao conjunto de conhecimentos que fazem parte do “ser” professor de 

piano no que tange a sua função de ensino. 
 

TABELA 2 - Saberes Docentes na Formação do Professor de Música  

Ano Autor 
2005  ARAÚJO, 2005 
2006  HENTSCHKE; ARAÚJO; AZEVEDO, 2006 
2007  GALIZIA, 2007 

 AZEVEDO, 2007 
2008  
2009  

2010  
2011  
2012  
2013  RODRIGUES,2013 

 PEREIRA, 2013 

2014  
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As pesquisas, cujos objetivos e resultados foram expostos nesta seção da dissertação, 

ratificam a importância das investigações sobre saberes docentes para a formação de 

professores de música, bem como de sua relação com as TDIC, entendendo que os aspectos 

relativos à essa relação ainda não foram contemplados, conforme os estudos apresentados.  

Ressaltamos a importância de um olhar acurado para esses saberes que são construídos e 

mobilizados quando da relação com as tecnologias, entendendo o panorama e configuração da 

sociedade atual. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

É importante destacar que a pesquisa da área de educação no Brasil é recente. Na 

década de 1960, o espaço de pós-graduação se consolida ampliando significativamente a 

quantidade de cursos e instituições no país. A organização e maior estímulo de produção de 

pesquisa em educação se dá a partir de 1970, firmando-se na década de 1980, sendo explícito 

seu avanço nos anos seguintes (FREITAS, 2009b). Assim, configurou-se um quadro no qual a 

pesquisa educacional ganhou visibilidade em seu campo específico (FERREIRA, 2009).   

Desde o início da pós-graduação em educação no Brasil, o crescimento do número de 

mestrados e doutorados tem sido constante, com alguns momentos de maior gradiente de 

expansão (MACEDO; SOUSA, 2010). Para Nosella (2010, p. 179), há uma “ampliação das 

linhas de investigação, pela diversificação teórico-metodológica e pela utilização das mais 

variadas fontes”. Para o autor, “os programas de pós-graduação em educação estão difundindo 

uma cultura de pesquisa que aos poucos contamina positivamente o sistema escolar 

brasileiro.” (NOSELLA, 2010, p. 180).   

Vale salientar que os trabalhos relativos aos processos de ensino, aprendizagem, da 

formação e prática dos professores de música vem apresentando um notório desenvolvimento, 

“crescendo de modo significativo ao longo dos últimos anos, acompanhando, ao que parece, o 

aumento da produção científica brasileira como um todo” (DEL BEN, 2010, p. 26).  

A pesquisa que realizamos se enquadra no âmbito das pesquisas que abordam questões 

da área de educação, nas temáticas da formação dos professores de música e dos saberes 

docentes, no campo do ensino superior, contribuindo assim para a construção do 

entendimento das práticas 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.  

 

4.1 Abordagem 

Por se tratar de um estudo que procurou compreender a construção dos saberes 

relacionados ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) pelos 

professores do curso de licenciatura em música da UFPE, a investigação assumiu um caráter 

qualitativo.  

O termo qualitativo implica uma densa partilha com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, extraindo desse processo os significados que somente são 

percebidos se olhados com bastante atenção. Após esse processo, o pesquisador interpreta e 

traduz em um texto, escrito com zelo, perspicácia e competência científicas, os significados 

aparentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa (CHIZOTTI, 2003). 
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A opção por usar uma abordagem de natureza qualitativa, justifica-se porque, 

conforme Minayo (1994), essa abordagem trabalha: 

 

o universo de significados,  motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes,   o  que  corresponde   a  um  espaço   mais  profundo   das 
relações,  dos  processos  e  dos  fenômenos   que  não  podem  ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 21-22). 

 

Este tipo de abordagem de pesquisa propicia uma aproximação maior com o sujeito ou 

grupo analisado e privilegia as apreciações das experiências de interesse, significados e 

interpretações da realidade pelos próprios participantes. Entendendo que o processo de 

construção de saberes docentes é fruto da experiência do indivíduo nas mais diversas 

interações de sua prática profissional, lançamos mão da abordagem qualitativa. 

 

4.2 Estratégia de Pesquisa  

Estando a pesquisa no campo da abordagem qualitativa, a estratégia de pesquisa 

utilizada foi a de Estudo de Caso. O entendimento do processo de construção dos saberes 

docentes requer cuidado e atenção, dada a sua singularidade e individualidade. Para tal, um 

estudo de caso se torna uma estratégia bastante eficiente pois “consiste na observação 

detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um 

acontecimento específico” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89).   

O estudo de caso, de acordo com Yin (2005) se apresenta como estratégia escolhida ao 

se examinarem acontecimentos contemporâneos, compreendendo-os em profundidade e em 

seu contexto, especialmente quando essas condições contextuais são altamente pertinentes ao 

fenômeno de estudo.  É também utilizado em muitas situações para contribuir com os 

conhecimentos que se tem dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos.  

Para Becker (1997), o estudo de caso tem propósito duplo: a) chegar a uma 

compreensão abrangente do grupo em estudo (quem são? quais as modalidades?); b) tenta 

desenvolver declarações teóricas mais gerais sobre regularidade do processo e estruturas 

sociais.  As características essenciais para o estudo de caso, conforme Martins (2008) são: 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  

O estudo de caso qualitativo, conforme explicado por André (2005), atende a quatro 

características essenciais: particularidade, descrição, heurística e indução. A primeira 
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característica diz respeito ao fato de que o estudo de caso focaliza uma situação, um 

fenômeno particular, o que o faz um tipo de estudo adequado para investigar problemas 

práticos. A característica da descrição significa o detalhamento completo e literal da situação 

investigada. A heurística refere-se à ideia de que o estudo de caso ilumina a compreensão do 

leitor sobre o fenômeno estudado, podendo “revelar a descoberta de novos significados, 

estender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” (ANDRÉ, 2005, p.18). A última 

característica, indução, significa que, em sua maioria, os estudos de caso se baseiam na lógica 

indutiva. 

Os estudos de caso são classificados em quatro tipos, conforme apontado por Yin 

(2005):  i) Casos únicos: são válidos e decisivos para testar a teoria, quando é raro ou 

extremo; quando é representativo ou típico, ou seja, se assemelha a muitos outros casos; 

quando é revelador, ou seja, quando o fenômeno é inacessível; e longitudinal, em que se 

estuda o caso único em momentos distintos no tempo; ii) Casos múltiplos: são mais 

consistentes e permitem maiores generalizações, mas demandam maiores recursos e tempo 

por parte do pesquisador; iii) Enfoque incorporado: no estudo de caso pode envolver mais de 

uma unidade de análise; iv) Enfoque holístico: busca examinar apenas a natureza global de 

um programa ou da organização.   

Dados os diferentes tipos de estudo de caso, o Estudo de Casos Múltiplos foi se 

configurando como o mais coerente para a pesquisa durante o processo de busca por 

informações acerca de professores apontados como referência quanto às dinâmicas e relações 

com as TDIC em sua prática profissional no curso de licenciatura em Música da UFPE. Essas 

informações, que foram tomadas junto aos discentes do curso através de questionário 

aplicado, nos encaminharam aos três professores sujeitos da pesquisa.  

Os estudos de caso múltiplos assumem uma grande variedade de formas. Para Bogdan 

e Biklen (1994, p. 97), os estudos de caso múltiplos acontecem “quando os investigadores 

estudam dois ou mais assuntos, ambientes ou bases de dados.”. Algumas dessas pesquisas 

começam sob a forma de um estudo de caso único cujos resultados podem servir como um 

primeiro de uma série de estudos, ou como piloto para os outros casos.  

A utilização de múltiplos casos é a situação mais frequente nas pesquisas sociais 

apresentando vantagens. Para Gil (2009, p. 139), “de modo geral, considera-se que a 

utilização de múltiplos casos proporciona evidências inseridas em diferentes contextos, 

concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor qualidade.”. Por outro lado, uma 

pesquisa com múltiplos casos requer uma metodologia mais apurada e mais tempo para coleta 

e análise dos dados.  
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4.3 Campo de Pesquisa 

Como campo empírico, utilizamos o curso de Licenciatura em Música, da UFPE. 

Criado em 1972, tendo autorização de funcionamento através do Parecer nº 2.154/78, de 05 de 

julho de 1978, e reconhecido pelo Decreto nº 82.167, de 24 de agosto de 1978, publicado no 

Diário Oficial da União em 25 de agosto de 1978, o curso começou a funcionar em 1973, no 

prédio da Escola de Belas Artes.  

No período de 1976 a 1977, por decisão do então Conselho Coordenador de Ensino e 

Pesquisa2 da Universidade, o curso de música foi extinto, sendo incorporado ao curso de 

Licenciatura em Educação Artística, no qual o discente escolhia sua posterior habilitação, 

sendo também finalizado o exame vestibular de habilidades específicas. Em 1978, dois anos 

após a decisão, o curso de Licenciatura em Música é reaberto, sendo mantido paralelamente 

ao curso de Licenciatura em Educação Artística, entendendo que a formatação anteriormente 

apresentada do curso, tornava impossível a formação de professores de música que chegavam 

à universidade sem qualquer preparo musical anterior. (UFPE, 1987) 

Trata-se de um curso de referência na formação de professores pelo de fato de, desde 

o ano de 1972, formar profissionais em nível superior para a área musical, sendo o primeiro 

curso superior de Música criado no estado de Pernambuco.  É importante salientar que as 

outras duas instituições de ensino superior no estado de Pernambuco – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão – PE) -  que ofertam o curso de 

Licenciatura em Música, têm a maioria do seu corpo docente com formação inicial na UFPE, 

ratificando a importância da referida instituição. 

O objetivo do curso de Licenciatura em Música da UFPE é a formação de professores 

para o ensino teórico-prático da Música. São oferecidas 60 (sessenta) vagas anuais, sendo 30 

(trinta) na primeira entrada (Diurno) e 30 (trinta) para a segunda entrada (Noturno). O curso 

passou por reformas recentes em seu plano pedagógico, portanto, são dois os perfis 

curriculares vigentes nos quais os alunos se enquadram: o Perfil 8804-1, do ano de 1987; o 

Perfil 8805-1, do ano de 2013. 

 

4.4 Sujeitos da Pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram 3 professores integrantes do corpo docente do 

curso de Licenciatura em Música da UFPE, indicados pelos alunos, mediante questionário 

                                                             
2 Esse era o nome dado para o atual Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) 



 

 

62 

aplicado, como referência na utilização das TDIC em sua prática docente. Os professores, que 

aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, serão chamados de: Professor A; Professor 

B; Professor C.  

Para que pudéssemos chegar a esses sujeitos, zum questionário foi aplicado aos alunos 

do curso de licenciatura em música da UFPE nos mais diversos períodos. A aplicabilidade do 

questionário às mais diversas áreas das ciências sociais é ressaltada por Günter (2003), 

podendo ser administrado em interação pessoal como autoaplicável. Com esse questionário 

tivemos participação discente na indicação de professores, entendidos como referência na 

utilização das TDIC em sua prática. Gil (2009) entende o questionário como um meio 

interessante e rápido de obtenção de informações, além da vantagem da garantia do 

anonimato. 

O questionário, elaborado através do aplicativo Google Formulários, foi 

disponibilizado na internet a partir do mês de julho de 2015. Sua divulgação foi feita através 

das redes sociais e em visitas às turmas na própria universidade. No total, 26 participantes dos 

mais diversos períodos de formação responderam ao questionário, tal qual informado na 

figura abaixo:  

 

Figura 2 - Gráfico de Porcentagem de Respostas dos Alunos por Ano de Ingresso 

 

 

 

 

Ao todo, o questionário se compunha de 4 (quatro) perguntas (APÊNDICE A). A 

primeira tencionava saber do discente se havia a presença de recursos tecnológicos no curso. 

Nessa pergunta, 78,3% dos respondentes acenaram positivamente para a presença de 
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tecnologias no curso. Já 17,4% apontaram não haver nenhum recurso tecnológico no curso. 

Outros 4,3% não responderam a questão. 

A segunda pergunta visava saber quais eram esses recursos. O computador aparece 

como recurso citado em quase todas as respostas. Outros aparelhos citados são: projetor 

multimídia, aparelho de som, programas para edição e reprodução de partituras, além dos 

sistemas de armazenamento virtuais (armazenamento em nuvens). 

Na terceira questão, procurávamos identificar quais os docentes tidos como referência 

na utilização das TDIC, além de quais disciplinas esses professores ministravam. Essa questão 

foi de suma importância para mapearmos os sujeitos da pesquisa. A Professora A foi a mais 

indicada, sendo mencionada em 50% das respostas. O Professor B foi indicado em 36,36% 

das respostas. Já o Professor C, foi mencionado em 45,45% das respostas. A indicação das 

disciplinas ministradas pelos professores nos apontava quais programas e ementas de 

disciplina fariam parte do processo de análise documental. As respostas dadas pelos discentes 

não expressavam a totalidade das disciplinas ministradas pelos professores, sendo necessária a 

confirmação dessa informação na entrevista com os mesmos.   

A quarta questão também foi de suma importância para o processo de análise 

documental pois indicava qual ano de ingresso dos discentes no curso, apontando o perfil 

curricular em que estavam inseridos.  

 

4.5. Procedimento de coleta de dados 

O exame aprofundado do objeto mediante a utilização de diversos instrumentos é uma 

das vantagens do estudo de caso apontadas por Gil (2009), pois cerca o objeto por todos os 

lados captando o pensamento dos atores sociais envolvidos na pesquisa. A pesquisa realizada 

utilizou como instrumentos de coleta a entrevista semiestruturada e a análise documental. 

 

4.5.1 Entrevista Semiestruturada 

A entrevista semiestruturada foi realizada com os três professores do curso de 

Licenciatura em Música da UFPE indicados pelos alunos. Para Bardin (2011, p. 93), “a 

entrevista possibilita uma fala relativamente espontânea, com um discurso falado, com o qual 

a pessoa orquestra à sua vontade.”. A entrevista é útil para recolher dados descritivos na 

linguagem do sujeito, além de permitir ao investigador o desenvolvimento de uma ideia sobre 

o modo como os sujeitos interpretam concepções de mundo (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

As entrevistas foram orientadas pelos seguintes pontos: i) formação acadêmica e 

atuação profissionais; ii) disciplinas ministradas no curso; iii) conceito de tecnologia; iv) uso 
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pessoal da tecnologia; v) relato de como fazem e o que os move a fazer o uso das TDIC nas 

disciplinas ministradas; vi) relevância das TDIC na formação docente em música; 

(APÊNDICE B). As entrevistas com os Professores A e C foram realizadas nos dias 

29/09/2015, e com o Professor B no dia 02/10/2015, nas dependências do Departamento de 

Música da UFPE.  

As gravações foram feitas em áudio com aparelho do tipo smartphone e transcritas em 

aplicativo Word, buscando manter fidelidade à conversa, na transcrição.  As transcrições das 

entrevistas geraram os cadernos de entrevistas, representados pela sigla CE, seguido do 

número do caso a ser estudado (CE 1, CE 2, CE 3).  

 

4.5.2 Análise Documental  

O processo de análise documental se constitui como um interessante instrumento à 

pesquisa qualitativa, seja para complementar informações obtidas ou para desvelar aspectos 

novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Cellard (2008) aponta que uma 

das vantagens do uso de documentos em pesquisa é que ele permite acrescentar a dimensão do 

tempo à compreensão do social. A análise documental favorece a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros.  

Partindo das informações apresentadas pelo questionário, a documentação analisada 

foi a seguinte: i) o plano pedagógico do curso, do perfil 8804-1, datado de 1987; ii) programa 

das disciplinas ministradas pelos professores apontados em questionário no perfil 8804-1;  iii) 

o plano pedagógico do curso, do Perfil 8805, do ano de 2013; iv) programa das disciplinas 

ministradas pelos professores apontados em questionário anterior no perfil 8805.O acesso a 

esses documentos deu-se através de contato e autorização da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Música da UFPE.  

O Perfil 8804-1, escrito no ano de 1987, tem sua estruturação apresentada nos 

seguintes pontos: introdução, histórico, programa das disciplinas. Os programas de disciplina 

analisados no Perfil 8804-1 apresentam a seguinte estrutura: i) Dados da disciplina: 

informações gerais como nome, carga horária e número de créditos; ii) Ementa: apresenta um 

resumo do que se pretende abordar na disciplina; iii) Conteúdo programático: elenca todos os 

tópicos dos assuntos abordados; iv) Bibliografia básica: apresentando as referências que 

norteavam a disciplina.  

Já o Perfil 8805 é um documento bastante completo e abrangente, que totaliza 310 

páginas dividas em 19 (dezenove) seções. Foi elaborado pelo colegiado do curso de 
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Licenciatura em Música da UFPE no ano de 2013.  Os programas de disciplina do Perfil 

8805-1 apresentam uma estrutura mais abrangente se comparadas ao do Perfil 8804-1. 

Apresentam-se na seguinte conformação: i) Dados da disciplina: informações gerais como 

código, nome, carga horária e número de créditos; ii) Ementa: apresenta um resumo do que se 

pretende abordar na disciplina; iii) Objetivos: apresenta os objetivos geral e específico que 

devem ser atingidos ao final da disciplina; iv) Metodologia: indica quais serão os 

procedimentos metodológicos que serão adotados no transcorrer do período; v) Avaliação: 

aponta quais serão os processos e critérios de avaliação que serão utilizados; vi) Conteúdo 

programático: elenca todos os tópicos dos assuntos abordados; vii) Bibliografia básica: 

apresentando as referências principais que norteavam a disciplina; vii) Bibliografia 

complementar: referências complementares para o desenvolvimento do curso.  

A tabela abaixo faz a indicação das disciplinas que tiveram os seus programas 

analisados, de acordo com o Perfil do Plano Pedagógico e Professores ministrantes:  

 

    Tabela 3 - Indicação das Disciplinas Analisadas  
 Perfil 8804-1 Perfil 8805 
 
 
 
Professora A 

 
.MU055 - Percepção Rítmica 
.MU450 - Percepção Melódica 
.MU451 - Percepção Polifônica  
.MU452 - Percepção Harmônica 
.MU453 - Percepção e  
Instrumentação   

 
. MU923 - Percepção Musical 1 
. MU924 - Percepção Musical 2 
. MU925 - Percepção Musical 3 
. MU926 - Percepção Musical 4 

 
 
 
Professor B 

 
. MU207 - História da Música 1 
. MU208 - História da Música 2 
. MU209 - História da Música 3 
. MU205 - História da Música 
Brasileira 

. MU911 - História da Música 
Ocidental 1 
. MU912 - História da Música 
Ocidental 2 
. MU913 - História da Música 
Ocidental 3 
. MU205 - História da Música 
Brasileira 

 
 
 
Professor C 

.MU465 - Regência de Banda e 
Orquestra 
.MU678 - Sequenciamento MIDI 
.MU553 - Fundamentos da 
Construção Musical 3 
.MU554 - Fundamentos da 
Construção Musical 4 

. MU268 - Regência 3 

. MU945 - Tecnologia aplicada à 
Educação Musical 
. MU950 - Harmonia 3 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a documentação oficial é um material de 

bastante utilidade na compreensão das perspectivas oficiais sobre os programas, da estrutura 

administrativa e dos demais aspectos da estrutura educacional. Além de apontar para as 
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perspectivas, tendências e enviesamentos adotados oficialmente pelas instituições. Por tais 

características, são apontados como bastante úteis e favoráveis no desenvolvimento de uma 

pesquisa qualitativa.  

Todas as informações coletadas foram utilizadas para fins de pesquisa. Foram 

mantidos os procedimentos éticos necessários para preservar a integridade das pessoas 

envolvidas na pesquisa, tais como o envio de Cartas de Intenção (APÊNDICE C; 

APÊNDICE D) e a assinatura de Termos de Consentimento (APÊNDICE E). Segundo 

Fiorentini e Lorenzado (2009, p. 194), “a dimensão ética é parte intrínseca de qualquer 

pesquisa e refere-se às relações de boa convivência, respeito aos direitos do outro e ao bem-

estar de todos.”. 

 

4.6 Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados das entrevistas e da análise documental foi feito por meio da 

técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). A análise de conteúdo é um conjunto  de  

técnicas  de  análise  de  comunicações  que valoriza a semântica de um texto. Conforme 

Bardin (2011), a análise de conteúdo é 

 
Um conjunto de técnica de análise das comunicações visando obter, 
por   procedimentos   sistemáticos   e   objetivos   de   descrição   de 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam  a inferência  de conhecimentos  relativos  às condições  de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (p.37) 

 

Dito de outra forma, a análise de conteúdo é um procedimento de tratamento dos 

dados que possibilita descrever e interpretar as mensagens declaradas pelos sujeitos da 

pesquisa. Assim, apresenta como finalidade decompor os discursos e identificar as unidades 

de sentido para construirmos uma leitura de significados das palavras. Seguimos, então, as 

etapas sinalizadas pela referida autora, lembrando que análise de temas deve assegurar uma 

relação entre estrutura do texto, seus elementos e o contexto local e global.  

São três etapas da análise: a pré-análise, que ocorreu por meio da seleção do 

material de investigação e a retomada dos objetivos iniciais da pesquisa; a leitura flutuante, 

onde buscamos aproximação exploratória e sistemática dos documentos esse procedimento 

diz respeito à codificação dos dados, transformando os dados brutos em núcleos de 

compreensão, para deles inferirmos significados, agrupando-os em aplicativo Word sendo 

preparados para a próxima fase; e  por  fim  o  tratamento  dos  resultados  obtidos  e  

interpretação, os quais foram realizados à luz dos teóricos que fundamentaram este estudo de 
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casos múltiplos nas temáticas de tecnologias, bem como na de saberes docentes.   

Como resultado do tratamento dos dados (entrevista, documentação), 4 (quatro) 

categorias de análise foram elencadas e discutidas. São elas: i) a formação inicial e a infuência 

na prática docente; ii) tecnologias: uso, conceito e possibilidades; iii) TDIC e formação 

docente em música; iv) Mobilização de saberes e sua relação com os documentos norteadores. 

A tabela abaixo exemplifica como se deu o processo utilizando dados da entrevista: 

 

Tabela 4  -  Exemplo de Criação das Categorias Iniciais – Unidades de Registro 
(Parágrafos das Entrevistas) 

Entrevistados: Professora A; Professor B; Professor C 

Palavras - Chave Categoria Inicial Categoria Final 
 
Tecnologia é fundamentalmente inteligência 
humana […] eu considero isso tudo resultado 
como é óbvio da mente humana, da 
capacidade que o homem tem de construir 
instrumentos para o seu serviço, né 
 

 
 
 
Conceito de tecnologia: Tecnologia 
como fruto da inteligência humana 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia:  
Relação 
Pessoal, 

Conceito e 
Possibilidades 

 
Quer dizer, a tecnologia realmente é um 
instrumento. É um conjunto de instrumentos 
de instrumentos derivado da inteligência 
humana que, como tudo que o homem faz, 
pode ter usos benéficos ou muito maléficos, 
enfim. 
 

 
 
Conceito de Tecnologia: 
instrumento decorrente da 
inteligência humana utilizado para 
facilitar a vida 

  
Eu uso a tecnologia de uma forma super 
parciomoniosa. Não sou especialmente adepto 
à tecnologia. Muito pelo contrário. Eu 
atualmente estou até meio avesso porque acho 
que existem um certo componente de preguiça 
no uso da tecnologia 
 

 
 
 
Relação pessoal: os 'perigos' da 
tecnologia / pouco uso pessoal  

           Tendo apresentado todos os entes que compuseram o percurso metodológico da 

pesquisa que originou esta dissertação, passaremos ao próximo capítulo em que será feita a 

apresentação dos casos que fizeram parte da pesquisa.    



 

 

68 

5. APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

De posse dos dados coletados no campo de pesquisa, procedemos à apresentação dos 

casos, com o intuito de alcançar os objetivos propostos. Os casos serão apresentados 

separadamente, seguindo o seguinte roteiro: i) Perfil e Formação; ii) Tecnologia: relação 

pessoal, conceito e possibilidades; iii) TDIC e formação docente em música; iv) Saberes 

mobilizados e sua relação com os elementos norteadores. Também estarão contidas nessa 

parte as observações retiradas das entrevistas realizada com os professores e os apontamentos 

resultantes da análise documental. 

A posterior análise transversal dos casos nos permitirá um olhar mais acurado de como 

os professores constroem saberes relacionados ao uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) no curso de licenciatura em música da UFPE. 

 

  

5.1 Estudo de Caso 1 – Professor A 

5.1.1 Perfil e Formação 

A Professora A teve sua formação inicial no curso de Bacharelado em Música 

(Regência).  Posteriormente, fez o Mestrado em Música, na área de Prática Instrumental. Ao 

longo de sua carreira, ministrou aulas em diversas instituições de ensino superior, cursos 

profissionalizantes e escolas livres de música.  

É professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco, 

onde ministra as disciplinas da área de Percepção Musical. No Perfil 8804-1, as disciplinas 

são: MU055 - Percepção Rítmica; MU450 - Percepção Melódica; MU451 Percepção 

Polifônica; .MU452 - Percepção Harmônica; .MU453 - Percepção e Instrumentação; Já no 

Perfil 8805 são: MU923 - Percepção Musical 1; MU924 - Percepção Musical 2; MU925 - 

Percepção Musical 3; MU926 - Percepção Musical 4. 

É interessante perceber que, muito embora toda sua formação seja direcionada para a 

área da performance musical, a educação musical acabou tomando uma parte significativa de 

sua atuação profissional, como dito pela professora: 

 
você é conduzido, na verdade, para a educação musical de uma maneira 
torta. Porque eu fiz bacharelado, nunca… não fui para a faculdade para 
fazer licenciatura, eu não tinha essa intenção, mas, enfim, por outros 
caminhos você acaba chegando no mesmo lugar. E aí quando eu saí da 
faculdade e fui fazer o mestrado, abre uma vaga para professor substituto, lá 
na [Universidade] de percepção e aí eu fui dar aula, também, como 
professora substituta. (CE 1, p. 2)  
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Os caminhos da docência foram se ampliando e, hoje, a professora A desenvolve 

também pesquisas na área de educação musical especial inclusiva:  “E agora eu estou com 

uma eletiva que é o seminário de educação especial inclusiva [...] mas que eu acho que 

também, de certa forma está ligada a esse caminho, né, da educação” (CE 1, p. 2) 

 

5.1.2 Tecnologia: Relação Pessoal, Conceito e Possibilidades 

A professora A, embora apontada como referência no uso das TDIC, não se entende 

como uma ávida usuária das mesmas. Basicamente, resume suas atividades e incursões 

tecnológicas ao uso do celular, computador, além dos recursos disponibilizados pelos 

mesmos, como as redes sociais e os aplicativos de conversas instantâneas.  

 
Celular e computador. Na verdade, eu não tenho uma relação com 
equipamentos tecnológicos, essa paixão que as pessoas têm em vários 
equipamentos, e gravadores e câmeras maravilhosas, por incrível que 
pareça… eu uso muito internet, eu uso muito redes sociais, mas eu não 
tenho, assim uma relação com tecnologia, como algo que seja muito 
essencial para a minha vida não. Eu gosto de instrumentos acústicos. 
Instrumento que tem muito botão para ligar eu já não curto muito. Então 
basicamente o meu uso é rede social, celular e computador. (CE 1, p. 3) 

 

Após falar de sua formação, a professora A foi convidada a elaborar uma definição do 

conceito de tecnologia. Para a mesma, a tecnologia é um suporte para sua prática profissional. 

Sua definição é exposta em: 

 
olha, eu não sei se eu tenho uma definição, assim, sobre tecnologias, eu 
nunca parei para pensar nisso, para ter algo definido, não, mas eu acho que 
tudo aquilo que pode ser tido como suporte ao seu trabalho. Então, assim, 
você tem o… desde o uso de instrumentos na sala de aula, instrumentos 
diferentes, até a possibilidade de ter uma internet para poder exemplificar 
alguma coisa imediatamente na sala de aula, sem ter que, sabe aquela coisa 
de você vir para a aula com uma caixa cheia de CDs e livros porque pode 
ser que você precise de alguma coisa? Mas você ter o acesso imediato 
àquilo através de um computador isso é uma maravilha. (CE 1, p. 2-3, grifo 
nosso) 
 
 

A facilidade de acesso às informações proporcionada pelas TDIC é também lembrada 

pela Professora A, que comenta sobre essa influência em sua prática docente além de fazer 

comparações do período atual com seu tempo de formação inicial 
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isso te abre um leque porque a pergunta de um aluno pode ser respondida 
imediatamente, você não precisa esperar a próxima aula para fazer uma 
pesquisa rápida ou para buscar um exemplo, então eu acho que isso facilita 
muito a nossa vida. [...] principalmente a internet ela traz uma facilidade 
absurda para a gente, né, de você realmente ter um material à mão, de você 
ajudar o aluno a fazer a sua pesquisa também, porque assim, de novo, por 
causa da minha formação, eu estudei na UFRJ e a gente tinha a Biblioteca 
Nacional na esquina. Sabe, então, assim, qualquer pesquisa que você fosse 
fazer, você tinha a Biblioteca Nacional para fazer a pesquisa. Se não tem lá, 
não tem em lugar nenhum, né? Então tinha uma facilidade que… é 
totalmente diferente, a realidade é totalmente diferente. (CE 1, p. 3) 

 

Outro fator apontado como importante pela Professora A é a aproximação nas relações 

professor-aluno proporcionada pelas TDIC. A facilidade e rapidez com que as informações 

relativas às disciplinas ou dinâmicas de aula são trocadas, em especial com o advento das 

mídias sociais, são apontadas pelo Professor A como ferramenta de bastante utilidade no 

desenvolvimento de sua prática profissional e na construção de uma relação mais horizontal 

com os alunos, além da criação de vínculos de confiança:  

 
Isso é muito útil, especialmente para quem é professora é essencial, 
especialmente para quem trabalha com turma, porque você tem um acesso 
imediato, você cria uma confiança no aluno, porque assim se você vai faltar 
à aula e você tem WhatsApp, você avisa todo mundo, se tem alguma 
atividade específica que é importante que seja feita, você pode mandar um 
aviso, quer dizer, você tem uma relação de proximidade que eles começam 
a ter uma confiança também que você está ali para ajudar se for preciso. 
(CE 1, p. 3)  

  

A construção dessas relações, segundo a Professora A, faz com que haja um melhor 

entendimento da dinâmica da turma e de cada aluno, de maneira individual: “você vai até 

entendendo melhor como funciona o aluno. Como que ele pensa, a rapidez que ele tem para 

entender as coisas [...] Então você olha para as pessoas de uma maneira bem diferente do que 

essa distância.” (CE 1, p. 4) 

Nem todos os estudantes interagem da mesma maneira com os aparatos tecnológicos. 

Com isso, constrói-se a compreensão de como serão as rotinas de ensino e aprendizagem 

junto às TDIC: “Eu não posso chegar para um grupo de pessoas e tratar todas como se 

tivessem o mesmo… tem as diferenças, né. A gente fala de coisas abstratas, coisas muito 

abstratas. (CE 1, p. 4) 

 

5.1.3 TDIC e Formação Docente em Música  

A importância das TDIC na formação docente em Música é outro fator apontado pela 

Professora A. Entendendo todo o contexto de uma sociedade tecnológica, na qual a formação 
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do aluno está sendo forjada e em que desenvolverá sua atividade profissional, a professora faz 

alguns apontamentos. O desenvolvimento e a popularização das TDIC mostram a necessidade 

e relevância desse conceito dentro da formação docente em Música: “porque o cara vai chegar 

na escola e vai pegar crianças que estão muito mais avançadas do que ele, inclusive, no uso de 

tecnologia. É uma arma, uma arma, assim, no bom sentido.” (CE 1, p. 8).  

A implementação da lei 11.769/2008, que propõe a obrigatoriedade do ensino de 

música nas escolas de ensino básico, além da estruturação das instituições de ensino, 

descortina e apresenta novas possibilidades, quanto às tecnologias conforme ressaltado pela 

entrevistada: 

 

Porque você vai para uma escola, por exemplo, que você mal vai ter um 
espaço para dar uma aula de música. Se você tem um grupo de pessoas que 
tem um celular, você tem um instrumento, né. Se você tem a possibilidade 
de que eles, em casa ou em algum lugar, tenham acesso à internet, você 
pode criar uma interação. Várias coisas que você pode usar. (CE 1, p. 8)  

 

O reconhecimento e a importância das TDIC na formação docente em música são 

ainda reiterados quando a entrevistada coloca que: “Eu acho que hoje em dia a tecnologia é 

uma arma, é mais um recurso, não gosto dessa palavra, não, mas é mais um recurso para você 

atingir as pessoas na questão humana, na questão musical, né, eu acho que é indispensável.” 

(CE 1, p. 8) 

A TDIC e sua utilização ainda esbarram em alguns fatores, dentre os quais a 

infraestrutura disponível nas instituições de ensino, conforme explanado pela Professora A 

que indica algumas de suas dificuldades e apresenta possibilidades de utilização dentro de sua 

área de atuação.   
Eu uso, como já falei, o computador na sala de aula, então a internet também 
é… até a sala de aula que eu estou dando aula está sem internet, mas eu trago 
um modem justamente para poder ter esse acesso. [...]Eu concorri agora no 
edital de melhoria da graduação justamente com essa proposta, a proposta 
de… ah, meu Deus, tem um nome que eles dizem… me fugiu a palavra, mas 
que tem a ver… Inovações Pedagógicas e aí propondo exatamente ter um 
aparato de tecnologia para as aulas, de que maneira? Que eu pudesse ter um 
gravador, que eu pudesse ter um HD externo para que, por exemplo, nos 
exemplos musicais que eu quero utilizar, toda aquela parte que você usa no 
dia a dia, então você vai trabalhar, sei lá, sequências harmônicas, puxa, na 
literatura tem milhares de coisas. E uma coisa é você mostrar isso no papel. 
Outra coisa é você pegar aquilo e tocar no piano e outra coisa é você pegar 
uma gravação de verdade daquilo e exemplificar. Então assim, ter um banco 
de dados desses exemplos, porque a gente encontra livros que tem essa 
organização. Mas muitas vezes você encontra o exemplo, por exemplo, 
reduzido para o piano. Então seria muito bom poder fazer essa… ter esse 
banco de dados. Isso eu acho bem legal essa possibilidade de você 
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armazenar as coisas, né. (CE 1, p. 4)  

  

O armazenamento de dados, expresso pela professora A na passagem anterior, 

apresenta alternativas bastante interessantes dentro da área, como ideias de pesquisa, material 

de estudo:  
Isso eu acho bem legal essa possibilidade de você armazenar as coisas, né. 
E assim, por exemplo, gravar coisas dos alunos, sabe, tanta coisa legal 
acontece nas aulas, que às vezes você propõe uma coisa… como um 
trabalho com modalismo por exemplo. Eu trabalho muito essa coisa da 
expressividade deles, deles criarem aí eu dou… eu trago uma quadrinha, 
eles escrevem melodia e às vezes são coisas tão legais e nem sempre você 
está com o celular com carga suficiente, com espaço, ou que tenha uma 
resolução legal, ou uma captação legal, ou seja, a gente perde inclusive 
material para pesquisa nossa, sabe, para desenvolvimento de aulas, porque a 
gente não tem algo ali que podia estar fazendo um acompanhamento 
melhor. Então a ideia desse projeto é justamente a gente ter esse suporte 
tecnológico de fato, quer dizer, ter uma câmera que possa ficar à disposição 
de algumas áreas. (CE 1, p. 4-5)  

 

A Professora A também ressalta que, muito embora os dispositivos tecnológicos 

estejam cada vez mais populares e disponíveis no Brasil, nem todos os alunos têm acesso ou 

possibilidade de aquisição: “E eu acho que assim, eu já tentei em algumas turmas, mas é 

sempre uma coisa que fica, que esbarra ainda, no acesso dos alunos à internet, nem todos tem, 

então tem certas coisas que não dá para você exigir.”  (CE 1, p. 5)  

Outra possibilidade apresentada é a ideia de ensino à distância (EAD) como uma 

complementação aos tópicos que são vistos dentro de sala de aula. O que, segundo a 

Professora A, ajudaria no aprendizado tanto de quem já tem facilidades nos assuntos, como 

por aqueles que porventura tenham alguma dificuldade no aprendizado.  

 

Então eu sempre usei como suporte, mas não como algo que faz parte do 
plano, faz parte do projeto da disciplina, que é o uso do EAD. Que é assim: 
eu tenho toda a minha carga presencial, mas esses alunos poderiam ter uma 
porcentagem usando uma carga a mais de pensar em EAD. Quer dizer, 
aquilo que eu trabalho em aula, eles poderiam, durante a semana, ter acesso 
em casa. Quer dizer, eu consigo fazer um, dois exercícios de percepção. 
Trabalhar, por exemplo, coisas maiores, a quatro vozes, por exemplo, às 
vezes é um por aula, né, até que todo mundo passe pelo processo, às vezes é 
demorado. E tem alunos que são mais lentos. Então esses que são mais 
lentos sempre ficam atrasados, então eles acabam não passando pelo 
processo inteiro, que em algum momento eu preciso parar para corrigir e eles 
não terminaram ainda, então eles sempre passam pelo processo pela metade. 
(CE 1, p. 5) 
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A Professora A ainda destaca os possíveis ganhos numa prática de exercícios em 

EAD:  “se eu tenho a possibilidade de ele [discente] em casa fazer todo dia um pequeno 

trecho e ele sozinho lá se virar para realizar, ele vai ganhar um pouco mais de velocidade” 

(CE 1, p. 5). Essas atividades em EAD apontadas pela Professora A não devem demorar a se 

realizar, sendo executadas a partir da chegada do equipamento necessário: “Então eu acho que 

isso é um plano que eu pretendo realizar em breve, assim que eu tiver acesso ao equipamento 

que eu pedi” (CE 1, p. 5).   

 

5.1.4. Saberes Mobilizados e sua relação com os documentos norteadores 

A utilização das TDIC tem um propósito muito bem definido para a Professora A: 

atingir o objetivo do ensino e aprendizagem. “É a questão de conseguir que tenha resultado.” 

(CE 1, p. 5).   

A professora A observa que o estudo de Música, em especial a música erudita, 

necessita do conhecimento de elementos históricos que, com as facilidades promovidas pelos 

recursos tecnológicos, torna-se bem mais concretos para o estudante, atingindo assim o 

resultado do processo de ensino-aprendizagem.  

  

eu não sei, a gente tem formações muito diferentes. Para mim o 
entendimento dessa música, eu estudei música erudita desde criança, então 
assim, a minha relação com coisas assim Europa do século 17, isso não é 
uma coisa tão distante. Mas a gente pega alunos que não conseguem nem 
abstrair Europa século 17, nem Brasil século 18, que dirá Europa século 17, 
sabe e eu acho assim, que isso é uma maneira que eles tem… tem várias 
maneiras de você levar esse conhecimento para as pessoas que não seja de 
uma maneira tão abstrata como você está falando, né. Porque com a 
tecnologia você pode pegar sonoridades, você pode usar imagens, né, você 
pode desde mostrar o lugar, né, você está falando de… sei lá, Palácio de 
Versalhes, e aí? Quem consegue abstrair assim, com essa facilidade, 
imaginar o Palácio? E aí, se você tem o acesso, por exemplo, à internet, 
você [vai] lá, você faz uma visita virtual no Palácio de Versalhes, aí você 
vai trabalhar com toda a iconografia, você vai pegar instrumentos da época, 
você vai mostrar gravações dos instrumentos, vai mostrar como é cada 
sonoridade e aí você aproxima as pessoas. (CE 1, p. 5-6)  

 

Pensando nesses documentos que balizam a prática profissional, a Professora A 

ressalta a importância do conhecimento das funções de cada documento, em especial, por 

quem está na gestão educacional: 

 

Eu acho que falta uma visão do que é um projeto de curso. Isso é uma coisa 
que eu falo, assim, abertamente porque as pessoas não tem culpa, né. Eu 
acho assim, quando você coloca, numa coordenação, alguém que é, de fato, 
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ligado a um curso de licenciatura, que passou por um processo, que trabalha 
com educação, essa pessoa vai ter essa visão naturalmente e aí ela vai 
buscar essa unidade de pensamento, né.  (CE 1, p. 7) 

 

Também destaca a importância de um conceito que norteie o documento e que pense e 

propicie a presença das TDIC na formação docente em Música: 

 

[...] não é o conceito de uma pessoa, é o conceito de um grupo de pessoas 
que criam um caminho para aquilo. Então se você pensa em um curso, em 
uma formação em que a presença de tecnologias é impactante, isso vai 
nortear a escolha do que você vai oferecer no seu plano de aula, ou o que 
vai estar na ementa do seu curso, porque se você previamente entende que é 
importante usar tecnologia, lá na sua metodologia você vai colocar algum 
tipo de tecnologia, os meios todos que você vai utilizar. Então isso é uma 
coisa que vem de antes (CE 1, p. 7).   

 

As “escolhas” da professora A, no momento da pesquisa, se efetivavam nas disciplinas 

de Percepção dos dois perfis curriculares. No Perfil 8804-1, esses componentes curriculares se 

propõem a estudar a estrutura rítmica, melódica e harmônica da música além da análise e 

percepção dos elementos musicais e das famílias dos instrumentos musicais. Esse estudo 

acontece de maneira sequencial entre as quatro disciplinas e abordam conteúdos como: 

células rítmicas; polirritmia; os aspectos do som; estrutura melódica das vozes; tipos de 

contraponto; estrutura dos acordes; identificação sonora dos instrumentos musicais. As 

disciplinas MU450 - Percepção Melódica e MU452 - Percepção Harmônica tem carga 

horária de 45 horas, enquanto MU055 - Percepção Rítmica, MU451 - Percepção Polifônica e 

MU453 - Percepção e Instrumentação totalizam a carga de 60 horas (UFPE, 1987). 

No Perfil 8805, as disciplinas propõem a “conceituação, percepção, análise, criação e 

realização de estruturas melódicas, rítmicas e harmônicas nos contextos modal, tonal e atonal 

e suas relações com as diferentes maneiras de ouvir, escrever e fazer música.” (UFPE, 2013, 

p. 225). O objetivo geral, que é comum a todas as disciplinas, é o de habilitar os alunos a 

ouvir, escrever, criar e pensar as diferentes músicas, observando seus aspectos rítmicos, 

melódicos e harmônicos, fundamentando sua execução instrumental ou vocal, proporcionando 

o reconhecimento de diferentes estilos musicais com suas características tanto técnicas quanto 

históricas. 

Esse objetivo é atingido através da exposição de alguns conteúdos, dentre os quais 

destacamos: Compassos simples e compostos; Intervalos melódicos e harmônicos, simples e 

compostos; Modalismo na música brasileira; Fraseologia musical; Politonalismo. 

Pantonalismo; Polirritmia; Música do Séculos XX e novas tendências. A carga horária de 
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todas as disciplinas é a mesma, totalizando 60 horas cada.  

O atual projeto pedagógico do curso (Perfil 8805-1) é também analisado pela 

Professora A. Algumas indicações de ações que já foram realizadas no período de concepção 

do mesmo são apontadas. Além disso, faz algumas reflexões e projeções que podem ser 

inferidas à medida em que as turmas que seguiram no perfil vão se formando: 

 
A gente tem uma [turma] cobaia, né, que está passando por todo o processo 
do curso novo. E que assim, a gente aponta que tem algumas coisas que 
precisam ser modificadas, porque, enfim, foi uma mudança muito radical, 
mas assim, eu acho que tem várias coisas que já estão apontadas nesse plano 
pedagógico, no projeto pedagógico. Entendeu? Algumas coisas já vieram 
novas, não há necessidade de criar uma nova… proposta com coisas novas 
porque nesse meio tempo o MEC já mostrou algumas coisas, inclusive na 
proposta de EAD [..] com a incorporação da extensão. (CE 1, p. 7) 

A Professora A também destaca o fator da mutabilidade do projeto pedagógico. Para 

ela, à medida em que novas necessidades vão sendo postas, as modificações no projeto devem 

acontecer. “Quer dizer, tem coisas que estão vindo e que estão se colocando como 

necessidade, quer dizer, isso vai gerar um projeto pedagógico novo, né, e que provavelmente 

vai influenciar os planos e as ementas de disciplinas.” (CE 1, p. 7). 

Nesta seção, foram apresentados os dados relativos à Professora A. Através de suas 

falas, procuramos apresentar seu perfil, formação acadêmica, como também conhecer sua 

relação pessoal, conceitos e possibilidades quanto às tecnologias. Pudemos observar suas 

ideias relacionadas à importância das TDIC na formação do professor de música, além de 

procurar perceber sua relação com os documentos que norteiam a prática docente e como 

estes influenciam quanto à presença das TDIC em seu exercício profissional.  Na próxima 

seção, será feita a apresentação do segundo caso, o Professor B.  

 

5.2 Estudo de Caso 2 – Professor B 

  5.2.1 Perfil e Formação  

O professor B teve sua formação inicial no curso de Bacharelado em Música-

Regência, e também em Língua e Literatura Francesas.  Tem especialização e Mestrado na 

área de Musicologia e é Doutor em Ciências Musicais Históricas. Durante sua carreira, 

ministrou aulas em instituições de ensino superior, além de ensinar em Conservatórios e 

Escolas Técnicas de Música. Atuou também como regente e diretor musical de diversas 

orquestras no Brasil e na Europa, bem como organizador de festivais de música.  

É Professor do Departamento de Música da UFPE, na área de Musicologia. No Perfil 
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8804-1, leciona as disciplinas: MU207 - História da Música 1; MU 208 - História da Música 

2; MU209 - História da Música 3; MU205 - História  da Música Brasileira; No Perfil 8805, 

as disciplinas ministradas são: MU911 - História da Música Ocidental 1; MU912 - História 

da Música Ocidental 2; MU913 - História da Música Ocidental 3; MU205 - História da 

Música Brasileira. 

Sua experiência com a docência começa ainda na adolescência, dando aulas 

particulares de instrumento musical, conforme revelado em: “Mas enfim, o fato é que com 14 

anos eu já era… Já dava aulas de flauta assistenciando o professor X” (CE 2, p. 4). Muito 

embora sua área de atuação seja voltada para aspectos históricos e técnicos da Música, o 

professor B, por conta de sua experiência profissional, participou na formação inicial de 

diversos professores de música, fato que é destacado quando comenta:  “e tenho muito 

orgulho disso [ter formado professores].” (CE 2, p. 11) 

 

5.2.2 Tecnologia: Relação Pessoal, Conceito e Possibilidades 

O Professor B, embora tendo sido apontado como referência na utilização de 

tecnologias, considera-se apenas um usuário básico dos entes tecnológicos, demonstrando 

surpresa pela indicação do corpo discente:  

 
Para te falar a verdade até fiquei muito espantado porque […] eu uso a 
tecnologia de uma forma super parcimoniosa. Não sou especialmente adepto 
à tecnologia. Muito pelo contrário. Eu atualmente estou até meio avesso 
porque acho que existe um certo componente de preguiça no uso da 
tecnologia. (CE 2, p. 2)  

 

O entrevistado se explica quanto à utilização do termo “componente de preguiça”, 

como característica atribuída às tecnologias. Para ele, em algumas atividades musicais, a 

tecnologia pode gerar isso. Mas tudo isso como fruto de ainda nem todos saberem conviver 

com todas as funcionalidades geradas pelas TDIC:  

 
Quer dizer, eu teria que me explicar na realidade. O… A tecnologia em 
música sob certo aspecto às vezes nos faz ficar meio preguiçosos com 
relação a determinados tipos de atividade como o estudo da percepção. É 
uma coisa, enfim, mas é aquela velha história. São os males da tecnologia 
do século… Ainda do século XXI, que eu acho que vai ser o século onde a 
gente efetivamente vai aprender a lidar com a tecnologia (CE 2, p. 2).  
 
 

De acordo com o Professor B, os equipamentos tecnológicos que mais utiliza são o 
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computador, o celular, aplicativos de editoração de partituras (Finale) e mídias sonoras.  

 
Ah... são tão singelos, [...] eu uso computador... muito computador, vídeo, a 
mídia sonora, enfim, né, eu não tenho grandes... grandes... por exemplo, eu 
não uso...quer dizer, uso nos meus trabalhos de pesquisa como pesquisador, 
e isso reflete no meu trabalho como professor, É... a mídia, as mídias 
comuns como programa de programas de musica, Finale, etc... (CE 2, p. 
16) 

 

Mesmo possuindo perfil cadastrado, o entrevistado não é um ávido usuário das redes 

sociais:  “Eu sou uma criatura por exemplo que não entra em rede social, muito pouca... tenho 

Facebook mas vou lá, assim... olho por cima e... vou-me embora, não tenho paciência para 

ficar lá muito tempo postando um monte de coisa” (CE 2, p. 18). Segundo ele, as redes de 

relacionamento e outros entes tecnológicos requerem muito tempo do usuário: “Que vamos 

combinar, essa questão do aparato tecnológico hoje em dia, se a gente deixar, ela toma o 

tempo todo.” (CE 2, p. 17) 

Para o professor B, a tecnologia é uma prova da inventividade humana e de como os 

frutos dessa inventividade podem ser colocados à serviço da própria humanidade.  

  
Mas eu acho que tecnologia é fundamentalmente inteligência humana. Eu 
costumo ver sempre essas coisas, por mais pragmáticas, por mais 
materialísticas que elas sejam, eu sempre procuro observar isso, como me 
considero humanista, eu considero isso tudo resultado como é óbvio da 
mente humana, da capacidade que o homem tem de construir instrumentos 
para o seu serviço (CE 2, p. 4). 

 

Ou seja, a tecnologia, segundo o entrevistado, pode ser definida como um conjunto de 

instrumentos que busca a facilitação nos mais diversos campos da vida, e que vem ocupando 

quase a totalidade das áreas da humanidade:   

 

Mas eu definiria a tecnologia como um instrumento. Como um conjunto de 
instrumentos talvez, né. Porque definir como um instrumento seria talvez 
um pouco limitado. Mas como um conjunto de instrumentos que o homem 
põe a seu serviço decorrente da sua inteligência, né. Para facilitar todos os 
campos da vida. Eu acho que hoje em dia a tecnologia está tão presente na 
vida de todo mundo em todos os campos. Acho que existem muito poucas 
coisas hoje em dia que se fazem sem o uso da tecnologia (CE 2, p. 7). 
 

Muito embora vivamos em uma época completamente imersa em tecnologia, algumas 

das possibilidades permitidas pelo aparato tecnológico ainda não foram bem assimiladas. É o 

que destaca o Professor B quando coloca que “a tecnologia é fantástica e nos dá muitas 
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possibilidades que ainda não estão muito bem aprendidas, né. E bem… E portanto não são 

bem utilizadas ainda.” (CE 2, p. 2).   
 

5.2.3 TDIC e Formação Docente em Música  

O professor B faz alguns apontamentos quanto à importância das TDIC na formação 

docente em Música. Para ele, os temas relacionados às tecnologias têm papel fundamental na 

educação atual, visto que a configuração da sociedade no século XXI é extremamente 

tecnológica:  

 
A tecnologia tem que fazer obrigatoriamente parte da educação atualmente. 
Eu seria um idiota se eu dissesse: ‘Não, vamos queimar os computadores, 
vamos voltar para…’ Não. Isso não funciona. O homem do século XXI é 
um ser tecnológico (CE 2, p. 6)  
 
  

A conformação de uma geração completamente imersa no mundo digital, e que será  

alvo das ações dos professores em formação, faz com que o Professor B ressalte a necessidade 

e relevância das TDIC na formação do professor de música:  

 

A gente vê hoje em dia as criancinhas com 3, 4 anos de idade já estão 
jogando em um celular, né. Dominando tecnologias que eu eventualmente 
não tenho. [...] Mas a tecnologia sim, ela tem que ser… Nós temos que 
encontrar uma maneira de fazer com que a tecnologia se integre totalmente 
a esse processo. (CE 2, p. 10)  
 
 

O Professor B elenca algumas das razões pelas quais ele entende que as TDIC tem 

uma relevância na formação docente em Música. Como primeira, o entrevistado destaca as 

inúmeras alternativas de pesquisa e oportunidades de constante atualização proporcionados 

pela TDIC: 

 

primeiro como material de pesquisa, porque um professor é um agente 
pesquisador, eu sempre digo o seguinte, quer ser professor, você gosta de 
pesquisar, você gosta de aprender? É incrível isso, mas é verdade né, você 
quer ser professor? ‘Quero’. Então você tem que ser uma criatura que... 
tenha gosto por aprender, é exatamente, parece uma coisa antagônica isso, 
mas não é, “o professor em princípio ensina”, não!  O professor aprende o 
tempo inteiro, ai do professor que não se atualize, ai do professor que não 
pesquise, ele vai se transformar num dinossauro, ele vai se repetir, e os 
alunos vão acabar com o decorrer do tempo, percebendo  que ele está dando 
a mesma aula o tempo inteiro, e não tem nada mais chato tanto para o 
professor quanto  para o aluno, ficar recebendo a mesma aula durante 20 
anos, (CE 2, p. 12)  
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A objetividade e precisão na busca pelos materiais pesquisados são desdobramentos 

daquilo que a tecnologia como ferramenta de pesquisa pode oferecer. Assim coloca o 

professor B quando indigita: 
 

e me parece obvia que a relevância da tecnologia como ferramenta de 
pesquisa hoje em dia é incontestável, só um tolo não reconhece uma coisa 
dessa, né, você entra as vezes 5 minutos na internet valem mais... valem 
mais do que 5 livros lidos, né, quer dizer, não quero dizer com isso que 
você tenha que ficar mais na internet e não ler, não é nada disso, mas enfim, 
em termos de objetividade de informação, você quer uma informação 
especifica, você não precisa ler um livro inteiro para poder descobrir onde é 
que está essa informação, você... pela internet você descobre, então já 
começa por ai. (CE 2, p. 12) 

 

Outra característica ressaltada como importante pelo Professor B das TDIC na 

formação docente em Música, é a de aproximação da relação professor-aluno. Essa 

aproximação, de acordo com o entrevistado, estimula e enriquece o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 
Em segundo lugar como instrumento né, igualmente importante como um 
instrumento da própria relação do professor com o aluno, quer dizer, a 
utilização da tecnologia como instrumento para é... é... edificar o 
aprendizado do aluno, quer dizer, incitar o aprendizado do aluno, e nesse 
sentido existe milhões de possibilidades, milhões de possibilidades, então 
eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma, a tecnologia... é o que eu digo, a 
tecnologia é algo que veio para ficar, está ai, isso é indiscutível e nós temos 
que aprender a lidar com ela. (CE 2, p. 3-4) 

 

O entrevistado ainda destaca que os processos formativos em Música ainda estão 

bastante deficitários, no que tange às demandas exigidas pelo século XXI. Para ele, as 

instituições de ensino ainda se enveredam por um viés tradicional de formação, sem se 

perceber do grande número de informações que são necessárias para uma formação completa. 

Para ele, a tecnologia pode ajudar a promover uma transformação nesses processos.  

 

As escolas de música que formam a base dos alunos, ainda é, ainda vai, 
ainda se pautam por uma formação extremamente tradicional ainda [...]Quer 
dizer, como fazer para formar um músico com o volume de informações de 
que hoje em dia nós dispomos para que ele seja um músico completo? [...] 
Porque o fato na realidade é que nós temos uma formação em geral no 
Brasil ainda muito deficitária. […] optam pelo mais fácil que é enveredar 
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pelo que já… Que eles já fazem tradicionalmente. Não ousam, vamos dizer 
assim, né? Mas eu gostaria que ousassem um pouco mais. [...] Quer dizer, 
eu acho que a tecnologia pode participar dessa ousadia. Pode promover, 
auxiliar, essa ousadia.  (CE 2, p. 9-10)  

 

A estrutura física também é um aspecto destacado pelo Professor B como entrave à 

presença das TDIC no curso de licenciatura em Música da UFPE:  “a universidade brasileira 

tem problemas. Olha para um lado você vai ver um departamento de música extremamente 

mal instalado, com condições físicas, materiais extremamente limitadas” (CE 2, p.15). 

Destaca ainda que os espaços e locais de trabalho não são os mais adequados, fazendo com 

que não haja um ambiente ideal para o desenvolvimento de um trabalho satisfatório. “Por 

hora, nós vimemos aqui uns por cima dos outros, e não dispomos de tudo aquilo que nós, 

efetivamente, precisaríamos de forma ideal para realizar um bom trabalho.” (CE 2, p.15) 

 

5.2.4. Saberes Mobilizados e sua relação com os documentos norteadores 

Para o Professor B, a presença das TDIC em sua prática profissional docente é 

decorrente do entendimento de que estas são um instrumento facilitador de qualquer trabalho, 

especialmente no que se refere à informação.   

 

A tecnologia como eu digo e repito e não tenho medo de dizer isso e repetir. 
Em repetindo: a tecnologia é um instrumento através do qual… Através do 
qual o exercício de uma determinada atividade pode ser extremamente 
facilitado e a tecnologia pode estar... pode e deve estar à serviço da 
informação. É maravilhoso (CE 2, p. 11) 

 

O professor destaca uma experiência vivenciada no desenvolvimento de suas aulas em 

que os recursos tecnológicos resolveram uma situação que poderia ser bastante dificultosa. 

Ainda ressalta que ele mesmo não compreendeu todas as funcionalidades que esses recursos 

dispõem, realçando a sua importância:  

 

Fui dar uma aula de História da Música 3 portanto fui falar sobre o 
Verismo, sobre Verdi, sobre enfim. Segunda metade do século XIX. Os 
meus CDs e DVDs medievais que eu trouxe não funcionaram no 
computador. O computador não tem programa não sei o que, não sei o que 
lá. Professor, procura na internet, os DVDs estão lá na internet. Não 
precisava nem ter trazido de casa. Então quer dizer, aí quando eu vejo um 
negócio desses eu observo duas coisas. Um chata e outra boa. A boa é que 
poxa, tudo está na internet. A gente tem impressão. Uma impressão até 
muito confortante que está tudo na internet, né. E a outra chata é que a 
gente realmente ainda não se deu conta disso. Quer dizer, eu ainda preciso, 
ainda fico trazendo CD para o.... com risco de perder, de esquecer, cair, 
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quebrar, enfim. Então a tecnologia nesse sentido ela não tem jeito não tenho 
como negar, que ela é um instrumento, e um instrumento importantíssimo, 
talvez o mais importante instrumento que nós dispomos hoje em dia, para  
interagir (CE 2, p. 11). 
 

Além do componente curricular MU209 - História da Música 3 (perfil 8804-1), citado 

pelo professor B, sua dinâmica com as TDIC é desenvolvida em mais 7 disciplinas, divididas 

igualmente nos dois perfis curriculares. As disciplinas MU207 - História da Música 1 e 

MU208 – História da Música 2, também do Perfil 8804-1, estudam o contexto histórico e 

musical desde a Idade Média até o Século XX, sendo abordado de maneira sequencial entre as 

três disciplinas. Abordam conteúdos como: a música na Idade Média; características gerais da 

música na Renascença; Música Barroca; O Classicismo; Música no Romantismo; Música no 

Século XX.  A carga horária das três disciplinas é de 30 horas. (UFPE, 1987). Ainda no Perfil 

8804-1, a disciplina MU205 - História da Música Brasileira disserta sobre a produção 

musical brasileira, desde o período colonial ao início do século XX. Para isso, aborda os 

seguintes conteúdos: Música no Brasil Colônia; Nacionalismo Musical Compositores do 

século XX. Sua carga horaria também é de 30 horas.  

No Perfil 8805, as disciplinas MU911 - História da Música Ocidental 1, MU912 – 

História da Música Ocidental 2 e MU913 – História da Música Ocidental 3 propõem o 

conhecimento de teorias sobre o surgimento da música na vida do homem enquanto fato 

estético, além de aspectos histórico-musicais da Idade Média, Barroco, Classicismo, 

Romantismo e Músicas dos Século XX e XXI. O objetivo geral, que é comum a todas as 

disciplinas, é o de desenvolver os novos rumos científicos propostos pela História Social 

(Contextual), incentivando o exercício crítico, ampliando o espectro cultural e mental dos 

alunos (UFPE, 2013). Dentre os conteúdos abordados estão: Música chinesa e japonesa; 

Música hindu; música no Império Romano; O advento da música instrumental; Beethoven e a 

inauguração do Romantismo; Novas propostas formais. 

Ainda no Perfil 8805, a disciplina MU205 - História da Música Brasileira procura 

desenvolver o “estudo das principais correntes e características da música brasileira chamada 

erudita.” (UFPE, 2013, p. 167). Apresenta objetivos semelhantes às disciplinas anteriores 

como o incentivo ao pensamento crítico e o desenvolvimento de novos rumos propostos pela 

História Social (Contextual). A disciplina inclui em seus conteúdos: A música religiosa ligada 

às Sés, confrarias leigas e ordens religiosas regulares; A Música no Nordeste do Brasil 

durante os séculos XVII e XVIII: as Sés de Salvador e Olinda; A Chegada da Família Real ao 

Brasil: o ambiente musical carioca à época de José Maurício Nunes; A segunda fase do 
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“Nacionalismo Musical”: A Semana de 22. A carga horária também é de 30 horas. 

Pensando nos documentos que norteiam a prática profissional, tais quais o Projeto 

Pedagógico do Curso e Programas de Disciplina, o Professor C faz algumas observações, 

especialmente no que se refere aos aspectos burocráticos desses documentos. 

 

Bom, eu começo meu discurso dizendo o seguinte, a burocracia é mal 
necessário, nós não vamos nunca conseguir nos libertar dela, ‘ponto’. Por 
outro lado, burocracia demasiada é burrice, perda de tempo […] a 
universidade por exemplo, é um... é um... é um ente muito burocrático, e 
isso infelizmente atrapalha e muito o nosso... o nosso fazer, o nosso dia a 
dia. (CE 2, p. 15) 
 

 

Para ele, as TDIC poderiam servir como entes facilitadores dentro dos problemas 

gerados pelo processo burocrático: 

 

e nesses aspecto, aí complemento dizendo que a tecnologia seria 
maravilhosamente bem utilizada se viesse socorro, se viesse com agente de 
resolução desses problemas, ou pelo menos, facilitação desses problemas, e 
ainda não é... ainda não é, confesso que ainda não é. (CE 2, p. 15) 
 

Pensando no atual projeto pedagógico de curso (Perfil 8805), o professor faz uma 

breve avaliação daquilo que considera satisfatório no mesmo, no que diz respeito à presença 

das TDIC, além de fazer algumas projeções para possíveis mudanças e melhorias com o 

passar do tempo e avaliações posteriores:  

 

então, eu acho que seria injusto se eu dissesse que não, que não... não é 
suficiente, né, mas também não me sentiria a vontade em dizer que sim, é 
eficiente, primeiro porque eu acho que tudo pode ser consertado, tudo pode 
melhorar, e tudo é passivo de problemas,  (CE 2, p. 15) 

 

Porém, observando a configuração do departamento de Música da UFPE e os 

documentos norteadores do curso, o professor B faz menção aos esforços realizados pelos 

profissionais do departamento: “O departamento de música da Universidade Federal de 

Pernambuco, ele [...] conquistou muitas coisas, de uns anos pra cá, né, e uma delas foi a 

integração entre os colegas, as pessoas trabalham umas com as outras e não umas contra as 

outras.” (CE 2, p. 15). Segundo ele, esse esforço coletivo coopera para suprir as lacunas que 

possam haver nos documentos, contribuindo para uma melhor formação dos discentes do 

curso: “a gente tem muitas reuniões, a gente conversa muito, a gente troca muita figurinha, né, 
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[...] os nossos professores se esforçam muito, para que o máximo possa ser dado ao aluno.  

[...] Procuram ajudar, procuram orientar, procuram auxiliar o máximo possível.” (CE 2, p. 

15). 

Nesta seção, foram apresentados os dados relativos ao Professor B. Por meio de suas 

falas, apresentamos seu perfil, formação acadêmica, como também conhecer sua relação 

pessoal, conceitos e possibilidades quanto às tecnologias. Pudemos observar suas ideias 

relacionadas à importância das TDIC na formação do professor de música, além de perceber 

sua relação com os documentos que norteiam a prática docente e como estes influenciam 

quanto à presença das TDIC em seu exercício profissional.  Na próxima seção, será feita a 

apresentação do último caso, o Professor C.  

 

5.3 Estudo de Caso 3 – Professor C 

  5.3.1 Perfil e Formação  

O professor B tem formação inicial nos cursos de Licenciatura em Música e 

Licenciatura em Letras. É especialista nas áreas de Música e Educação. Possui Mestrado e 

Doutorado em Música, na área de composição e tecnologia. Ao longo de sua carreira, fez 

diversos trabalhos tanto na área de performance, quanto do ensino de música.  

É professor do Departamento de Música da UFPE. No perfil 8804-1, ministra as 

disciplinas: MU465 - Regência de Banda e Orquestra; MU678 - Sequenciamento MIDI; 

MU553 - Fundamentos da Construção Musical 3; .MU554 - Fundamentos da Construção 

Musical 4; Enquanto que, no Perfil 8805, leciona as disciplinas: MU268 - Regência 3; MU945 

- Tecnologia aplicada à Educação Musical; MU950 - Harmonia 3; Também foi coordenador 

de grupos de pesquisa, monitoria e laboratórios, todos voltados para a composição e 

tecnologia musical.  

Dos 3 casos apontados na presente pesquisa, o Professor C é o único que teve 

formação inicial na área de Licenciatura, obtendo essa titulação em duas áreas diferentes: 

Música e Letras.  Daí sua experiência no ensino em escolas de ensino fundamental e médio. 

“Eu fui do [Colégio de] Aplicação, também, passei dois anos lá.” (CE 3, p. 9)  

 

5.3.2 Tecnologia: Relação Pessoal, Conceito e Possibilidades 

Mesmo sendo apontado como referência no uso das TDIC e lecionar disciplinas na 

área de tecnologia musical, o Professor C, por opção, procura não utilizar dispositivos 

tecnológicos em sua vida pessoal.  
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Curiosamente, a minha sorte é que eu moro aqui na universidade e passeio 
em casa, eu não tenho computador em casa. Não tenho, não tenho, meu 
último computador eu comprei quando eu estava na Inglaterra, isso foi em 
1995, de lá para cá nunca atualizei, nunca tenho, não tenho computador. 
Ganhei um computador quando eu voltei do doutorado, ganhei o computador 
como enxoval, aqui eles têm um programa de enxoval. (CE 3, p.11) 

 

Porém, isso não quer dizer que o professor não faça uso de nenhum tipo de tecnologia 

em sua vida diária. Na sua dinâmica de trabalho a Tecnologia está sempre incluída, não só por 

ser sua área de atuação e pesquisa, mas pelas necessidades de comunicação e armazenamento 

de dados, como o sistema de armazenamento em nuvens virtuais:  

 

ganhei esse computador em 2000 mais ou menos, não é o mesmo porque ele 
já pifou há muito tempo, mas de lá para cá nunca comprei outro, agora na 
minha sala lá em cima tem computador. [...]E-mail eu uso, e-mail eu uso, 
uso gmail desde o começo até agora. [...]eu uso o Google Drive, porque é 
bastante útil, usava Dropbox, mas o Google Drive já é melhor, basicamente 
e-mail e Google Drive, só.  (CE 3, p.11) 

 

A relação do Professor C com a Tecnologia na educação e música não é recente. 

Desde o seu período de formação inicial, o mesmo desenvolve pesquisas na área. O professor 

relata como se deram suas primeiras incursões e contatos com a tecnologia na educação. 
 
Ela [relação com a tecnologia e educação] se deu da maneira mais comum, 
geralmente acontece com a grande maioria dos brasileiros, aprende na 
marra. Ai depois é que vai juntando o conhecimento pratico com o 
acadêmico, não é? Então eu sempre tive curiosidade para isso. Se me 
permite voltar um pouquinho atrás, quando eu comecei o meu interesse pelo 
computador, eu trabalhei com XXXXX3, que é do centro de educação, não 
é? Ele foi meu professor na minha primeira graduação e ele tinha um 
projeto que só existia, no Brasil inteiro, só existia no Recife e no Rio de 
Janeiro. [...]Ai me convidou para fazer parte do grupo na XXXXX, não é?   
(CE 3, p. 5) 

 

As pesquisas no período de formação inicial do Professor C renderam frutos. Dois 

programas educacionais de computador foram desenvolvidos por ele, todos na área de 

educação musical:  

 
Eu sempre pensei assim, quando comecei a pesquisar lá com o XXXXX, 
cheguei a desenvolver dois programas educacionais que foram apresentados 
em Congressos e tal, um no Congresso dos Professores que aconteceu no 
SESC em São Paulo, isso eu devo ter guardado [...] (CE 3, p. 3)  

                                                             
3 A expressão XXXXX é utilizada ao longo do texto como substituição ao nome de pessoas ou instituições 
com fins de manter o anonimato.  
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 O Professor faz uma breve descrição de como se dava o funcionamento dos 

programas desenvolvidos por ele. Ambos os programam foram concebidos para estimular a 

percepção musical, através da associação de sons e imagens. 

  
[…] funcionava básica basicamente assim... É... O computador tinha uma 
imagem que era um caminho, uma linha reta no... Na... Na parte baixa da 
tela e que tinha de um lado uma oca, só para simbolizar o índio mesmo, e do 
outro lado um cacto, que era para simbolizar o sertão talvez, não me lembro 
bem exatamente o que eu pensei na época não. E tinha um bonequinho que 
andava... O bonequinho era um indiozinho... Ai o computador gerava um 
som: “Paaaaa”... Ai esperava gerava outro som: “Paaaaaa”, por exemplo, ai 
perguntava para você responder no teclado... Ai você dizia 1, 4... Ai o 
indinho dava um passo a frente e você ganhava um ponto. [...]O outro que 
também foi apresentado em Congresso, chamava-se Letras Sonoras, era 
assim, a gente digitava um texto aleatoriamente ou um texto pré definido, 
uma poesia, por exemplo, e ai o computador reconhecia as 7 letras do 
alfabeto: A, B, C, D, E, F, G. 7? A, B, C, D, E F, G. É, são 7 letras e notas. 7 
letras e 7 notas. E associei cada uma delas com uma altura, não é? [...]Se 
você colocasse duas letras juntas, ela dobrava o tempo, se botasse três letras 
juntas triplicava, se botasse uma letra, uma virgula e repetisse a letra, aí ela 
fazia: “Ba Ba”, separava uma da outra. Enfim, era um programa assim, a 
programação dele foi simples (CE 3, p. 4). 

 

Estes programas também tiveram sua aplicabilidade e utilização no ensino básico. O 

Professor C também aponta como sua experiência com tecnologia e música no ensino médio 

foi de grande valia, compartilhando algumas das situações vivenciadas em sala de aula no 

decorrer do desenvolvimento e experimentação dos programas.   

 

E no caso de crianças, é impressionante cara, [..] foi exatamente quando eu 
estava desenvolvendo esses programas, que eu estava no [Colégio de] 
Aplicação  [...] Ai eu pegava a moçada da 5ª série, “moçada vamos para o 
laboratório” era uma farra, era uma festa, ai ia todo mundo, tinha problema 
porque a aula acabava e depois dela tinha outro professor, rapaz, para os 
meninos saírem da sala, “espera ai, espera ai, estou vendo aqui...” ai sempre 
atrasava o começo da outra aula, por mais que eu pedisse que eu já vivia 
desconfiado com essas histórias, mas eles sempre atrasavam de sair da sala 
porque queriam ver mais, ver mais, ver para o dia seguinte, quer dizer, é 
tanta história, eu nem precisava estimular o próprio computador já era um 
estimulo para eles e cada vez que eles aprendiam uma coisa, ai queriam 
aprender uma coisa nova também. (CE 3, p. 9-10) 

 

Após falar um pouco sobre suas experiências com a tecnologia, o Professor C é 

convidado a desenvolver um conceito pessoal sobre o que é tecnologia. Para ele, a tecnologia 

pode ser vista como uma ferramenta interessante para o desenvolvimento de algum trabalho: 

“Quer dizer, é uma ferramenta fantástica eu acho que tem que ser utilizada.” (CE 3, p. 4, 
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grifo nosso). O professor também destaca a característica estimuladora da tecnologia, 

destacando o quanto isso pode ser útil no processo de ensino: “eu acho que é uma ferramenta 

muito boa, [...] ela é estimuladora, porque a tecnologia tem essa grande vantagem, ela 

estimula a pessoa, mesmo o cabra que é enrolado, porque tem gente que é muito enrolado, não 

é?” (CE 3, p. 4, grifo nosso) 

 

5.3.3 TDIC e Formação Docente em Música 

O professor C faz algumas considerações quanto à importância das TDIC na formação 

docente em Música. Vale salientar que, por conta de sua incursão no tema não ser recente, sua 

percepção quanto ao tema já vem sendo concebida há muito tempo. Mesmo sabendo dos 

possíveis problemas estruturais, encontrados nos mais diversos estabelecimentos de ensino do 

país, a formação inicial dos professores deve lidar com a temática das TDIC:  

 

Tem um fato também que eu acho que vale a pena citar quando eu estava 
em São Paulo, no congresso de São Paulo. Daí, levantou-se uma pessoa na 
plateia um professor também aí pediu licença, tal, muito educadamente ele 
disse “mas você não acha que você está lidando com utopia, não?” eu disse 
“como assim?” claro, que eu sei o que é utopia, “mas como assim eu estou 
lidando?”, “se a escola não tem nem dinheiro para consertar a caixa de 
descarga, como é que tem dinheiro para comprar computador?” isso foi 
antes de 1990 eu acho, não, foi 1991 – 1992, que eu tinha entrado no 
colégio, ai eu disse assim, “se você quiser dizer que é profecia, pode dizer, 
mas pode escrever aí no seu caderno, porque vai chegar um tempo muito 
rapidamente que as caixas de descarga vão continuar quebradas, que não vai 
ter apagador, mas a escola vai estar cheia de computador, quer apostar?” aí 
e a moçada “é isso mesmo”, e não deu outra, não deu outra, continua tudo 
quebrado, as descargas... tem tanto computador nas escolas  e não tem 
pessoas preparadas para utilizar isso. (CE 3, p. 10, grifo nosso)  

 

Também expõe que as tecnologias já são uma realidade mais do que estabelecida na 

sociedade, e que é nesse contexto em que o professor de música em formação estará inserido, 

quando no exercício pleno sua atividade profissional.   

 

Digamos, você se forma aqui no departamento ai vai dar aula na escola... 
sei lá, na Caxangá, por exemplo, e na Caxangá tem alunos de classe menos 
favorecida economicamente, mas tem alunos cujos os pais são professores 
de universidade e não sei o que... tem um poder aquisitivo maior, tem um 
computador em casa, tem TV, tem internet, tem não sei o que, se você não 
se atualiza você vai ser passado para trás, é quando eu disse “ou você utiliza 
ou ela te utiliza” e se ela te utilizar você vai ser detonado, porque o aluno 
ele vai chegar com as questões, se você for expor alguma coisa ele já vem... 
(CE 3, p. 15)  
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Ou seja, esse contexto de uma sociedade tecnológica exige constante atualização além 

de um estabelecimento de uma nova postura quanto ao desenvolvimento da atividade docente, 

como destacado pelo Professor C que diz: 

 

Então, ou você acompanha o nível da galera ou você vai ficar para trás, eu 
acho que o primeiro incentivo do professor é isso, “eu tenho que entender 
que essa coisa existe”. Aqui às vezes a gente encontra uma ou outra 
resistência, mas tem mudado muito, pessoal está muito mais aberto agora 
para tecnologia, os professores, os alunos, as crianças sempre foram, 
sempre foram [abertas às tecnologias] (CE 3, p. 15). 

 

 

As mudanças provocadas pela tecnologia na sociedade provocam reflexões, tanto no 

processo de formação de professores de música, como também levantam novas possibilidades 

de atuação. A sensibilidade a essas mudanças é algo que é destacado pelo Professor C, que 

afirma:  
Eu acho que o mundo todo se abriu e a educação tem que acompanhar. Se 
você chegar aqui agora, pôr esse quadro aqui no piloto [pôr esse piloto aqui 
no quadro] e vai dar aula de música você ensina música e o menino vai 
aprender música, vai, mas se você chegar aqui com uma tela, sensível ao 
toque, você passa o dedo aqui já sai uma mínima, passa o dedo assim tem 
uma ligadura, cara... aperta aqui ele toque, essa aqui é ela solta, tá? Aqui é 
ela ligada muito mais fácil, do que você escrever aqui, você tocar ali no 
piano, o piano nem liga, piano não tem nem reverberação mais, já está 
desgastado. (CE 3, p. 15) 

 

O Professor C também compartilha algumas das experiências vivenciadas nas 

disciplinas por ele ministradas, e como as TDIC foram de grande utilidade para um melhor 

entendimento dos conteúdos e a concretização de situações que talvez não fossem possíveis 

sem o advento da tecnologia.  

 
na aula de regência a gente fazia isso, ligava vários teclados e completava a 
orquestra com os instrumentos naturais que por acaso na turma estivesse 
[...]E a parte que rendeu que foi exatamente essa parte de regência, porque é 
muito difícil você tem na classe um grupo grande para tocar e tem muita 
gente que toca teclado e não é um tecladista, não é um pianista, mas 
consegue tocar com uma mão só, tal, relativamente bem e como tem tempo 
para estudar às vezes um pouco de esforço. Daí eles faziam assim, eu 
dividia, mudava a orquestra digital, [aí] botava cada instrumento no canal 
com devido timbre, tipo violino 1, violino 2, viola, violoncelo, contrabaixo 
e com possibilidade de arco e pizzicato apertando um botãozinho ali virava 
pizzicato e apertando de novo voltava a ser arco. [...] se não tivesse sopro na 
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classe, não tivesse sopro suficiente podia ser digamos, não tinha flauta, [aí] 
programava um dos teclados além dos cinco para algum deles ser o flautista 
ou oboísta que é mais difícil ou fagotista, enfim [aí] acabava ficando o 
quinteto de cordas e o quinteto de madeiras com possibilidade ainda de ter 
um trompete, uma trompa, dependendo da composição, já definidos assim, 
e como a tecnologia permite que você prepare essa orquestra salve o setup 
dela e mude a qualquer momento, [aí] digamos a gente fez primeiro 
movimento de Beethoven sinfonia 1. Então, a orquestração é essa tatatata... 
e ai montava deixava tudo prontinho salvava esse setup. [...]Quer dizer, é 
interessante porque o aluno ele realmente vai simular uma regência porque 
se ele der entrada errada o tecladista vai tocar errado, não vai acontecer 
desafinação como aconteceria numa orquestra digamos normal, não tem 
essa realidade, mas em compensação se você der entrada errada dinâmica 
ele obedece e tudo mais que você pode reger você consegue fazer com a sua 
orquestra virtual. Eu acho que foi onde mais funcionou assim, com muita 
gente. (CE 3, p. 3-4) 

 

A modernização e desenvolvimento de novas tecnologias também são apontados pelo 

Professor C como algo muito positivo para o melhor andamento das experiências em sala de 

aula: “e agora a modernização dos instrumentos eu acho que até facilita, a gente tinha uma 

macarronada de fios hoje está cada dia menos, porque o drive USB que vai facilitando, 

facilitando tudo [...]o problema de ruído, de cabo quebrado” (CE 3, p. 4). A facilidade de 

transporte e logística, bem como a portabilidade dos equipamentos atuais são algumas das 

virtudes apresentadas pelo Professor: “o notebook resolve 300 coisas, fácil de transportar, a 

conexão uma placa de áudio também é uma coisa pequena duas vezes o tamanho de um 

celular [...] as conexões todas fáceis de fazer e se consegue comprar esse material, porque o 

mercado tem.” (CE 3, p. 5) 

 

5.3.4 Saberes Mobilizados e sua relação com os documentos norteadores 

Para o Professor C, a presença das TDIC em sua prática profissional docente vem 

como consequência natural da vivência em um mundo tecnológico. Para ele, a configuração 

tecnológica dos tempos atuais, não mais permite a ausência de contato com qualquer 

dispositivo tecnológico:  

 

Ou o utilizo ou ele [recurso tecnológico] me utiliza, não tem opção, não tem 
como você não usar a tecnologia, celular é uma desgraça, não existe nada 
mais cabuloso do que celular, mas dá para ficar sem? Não dá, cara, você 
tem família, tem os contatos fora da cidade, fora do estado, fora até do país, 
tem que ter e-mail, celular, não tem como viver sem isso mais não, o celular 
inclusive você está no meio da rua assim, vendo uma cena, alguma coisa 
interessante vai lá e filma, grava, então tudo isso é uma facilidade muito 
grande veio para casa edita e antes você filmava alguma coisa na rua e o 
arquivo era imenso, você não tinha nem como transportar porque era 
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pesado, tal, hoje em dia é tudo leve, tudo compactado, está muito mais fácil, 
muito mais fácil. (CE 3, p. 12) 

 

Observando os documentos que norteiam a prática profissional, tais quais o Projeto 

Pedagógico do Curso e Ementas de Disciplina, o Professor C faz alguns destaques. Os 

aspectos burocráticos desses documentos também são destacados pelo Professor, quando 

afirma que “Essa é a pior parte para mim, burocracia” (CE 3. p. 12). Ou quando também 

elenca algumas dificuldades na elaboração do novo plano pedagógico do curso: “às vezes a 

gente pensava uma coisa e aí vinha o MEC, ‘não, não pode, ... não, não pode’, aí a gente teve 

que abrir mão de muitas coisas, mas não desistimos ainda. É possível que a gente retome” 

(CE 3, p. 14) 

O entrevistado aponta que a tecnologia já precisa estar presente desde o momento da 

confecção desses documentos:  “Mas veja bem, se você vai fazer um plano de curso, então a 

tecnologia vai entrar aí até para lhe ajudar a digitalizar, não tem nem como dizer não, mas isso 

aí é tão elementar que a gente deixa à parte ” (CE 3, p. 12)  

Os planos de curso citados pelo Professor C se referem às disciplinas ministradas pelo 

mesmo nos dois diferentes perfis curriculares disponíveis, citadas anteriormente e detalhadas 

a seguir. No perfil 8804-1, a disciplina MU465 - Regência de Banda e Orquestra trata dos 

fundamentos da técnica e prática de regência dos diversos tipos de banda e orquestra. Nela, 

são abordados conteúdos como: a arte e a técnica de dirigir; problemas da arte de reger; 

execução e regência orquestral; a constituição da banda e da orquestra. A carga horária total é 

de 60 horas. (UFPE, 1987).  

Já as disciplinas MU553 - Fundamentos da Construção Musical 3 e MU554 – 

Fundamentos da Construção Musical 4 tratam do estudo teórico-prático das principais 

técnicas e dos elementos da construção musical, estudados pela delimitação histórico-musical. 

Alguns dos conteúdos abordados nas disciplinas são: Harmonia vocal e instrumental; Notas 

melódicas; Acordes Alterados; Escrita Pianística; Harmonia contemporânea instrumental e 

vocal. As disciplinas têm carga horária de 45 e 60 horas, respectivamente (UFPE, 1987). 

Ainda no Perfil 8804-1, a disciplina MU678 - Sequenciamento MIDI trata dos 

princípios de sequenciamento usando equipamentos e software para gravação de MIDI e 

áudio. A seguir, alguns dos conteúdos abordados: Introdução a MIDI; Canais MIDI; 

Equipamentos de Áudio; Conexões; Sequenciamento; Gravando MIDI passo a passo. A carga 

horária total é de 30 horas, sendo 15 horas teóricas e outras 15 horas de prática.   

No Perfil 8805, a disciplina MU268 - Regência 3 propõe o “estudo teórico-prático das 
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diversificadas técnicas de direção de grupos instrumentais: banda e orquestra.” (UFPE, 2013, 

p. 288).  Vale ressaltar um dos objetivos que é o de munir o discente de instrumentos 

apropriados para o trabalho com conjuntos musicais. Alguns dos conteúdos abordados são: 

Noções de Instrumentação; Noções de Orquestração; Cortes e terminações: femininas e 

masculinas; Dinâmica de ensaios: relacionamento com os músicos e conhecimento analítico 

da partitura (obra).  A carga horária é de 60 horas, dividas em prática e teoria (UFPE, 2013). 

A disciplina MU950 - Harmonia 3 procura desenvolver o estudo da combinação 

simultânea das notas para a produção de acordes e das progressões e encadeamentos 

sucessivos destes acordes. (UFPE, 2013). Para isso, trabalha com os seguintes conteúdos: 

acordes alterados; resolução dos acordes dissonantes naturais; modulação a tons próximos e 

afastados. A carga horária também é de 60 horas, onde metade é teórica e metade prática.  

A última disciplina do Perfil 8805 ministrada pelo Professor C é MU945 - Tecnologia 

Aplicada à Educação Musical. De acordo com sua ementa, a disciplina pretende tratar de 

“princípios de linguagem, equipamentos e software para produção e performance musical” 

(UFPE, 2013, p. 308). Tem como objetivos estudar os princípios básicos da linguagem 

tecnológica musical, além de utilizar software para produção, performance musical e 

educação musical, abordando os seguintes conteúdos: Sintetizadores virtuais; Computador; 

Programas Aplicados ao estudo e treinamento musicais. A carga horaria é de 45 horas, sendo 

15 horas teóricas e 30 horas práticas.  

A experiência com esta última disciplina é ressaltada pelo Professor C. Ele acentua 

como o viés da disciplina foi modificado, comparando-se a disciplina correspondente no 

projeto anterior, e como o perfil atual tem um direcionamento bem mais pedagógico (voltado 

para a aplicação em sala de aula) do que meramente técnico:  

 
Agora é bem especifica, porque antes era tecnologia geral. Hoje tem uma 
visão geral inicialmente, visão geral do que é a tecnologia, como se utiliza e 
aí volta um pouco direcionando para a licenciatura. [...] Agora interessante, a 
gente não vai aprender a utilizar o programa, não é um curso voltado para 
utilização do programa, é pegar a base da ferramenta e ver como ela pode ser 
utilizada em sala de aula […] E utilização prática, prática mesmo. (CE 3, p. 
5)   

 

O Professor C também faz uma breve análise do atual plano pedagógico do curso de 

Licenciatura em Música da UFPE. Embora a reformulação tenha entrado em vigor há pouco 

tempo, algumas inferências e projeções são feitas: 

 
Então, é muito cedo, mas eu acredito que sim, eu acho que o novo perfil 
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tem problemas e que precisam ser corrigidos, tem, eu digo tem, porque eu 
fui e sou até hoje4 do NDE [Núcleo Docente Estruturante] que elabora os 
currículos novos e tal [...]Então, eu sei que tem coisas para corrigir, mas a 
gente fez muitas tentativas que teve que adaptar por conta da própria lei do 
MEC [...]é possível que a gente retome e não estranhe nada se houver várias 
modificações nesse perfil atual, atualizações, eu tenho certeza absoluta que 
isso vai acontecer e não vai demorar muito. (CE 3, p. 14) 

 

O Professor C compara o período de formação atual ao seu próprio e ressalta as 

benesses das tecnologias: “Hoje às vezes eu pergunto, converso [..], ‘rapaz, como é que a 

gente conseguiu sobreviver?’. Hoje, esses meninos tem tudo [...] Já pegou o computador, já 

pegou laboratório, pegou muita coisa boa.” (CE 3, p. 14).  

Uma interessante característica apontada pelo Professor C diz respeito ao perfil dos 

alunos ingressantes. Segundo o entrevistado, as novas turmas estão mais propensas no que se 

refere a mudanças, mais familiarizadas com as inovações e presença das TDIC, e dispostas às 

novas experiências acadêmicas proporcionadas pelo novo plano pedagógico do curso: “Eu 

acho que os alunos são muito bons, tem muita predisposição para isso [relação com as TDIC]. 

[...] As pessoas, sei lá, estão mais familiarizadas com a tecnologia, não estranham tanto. ” (CE 

3, p. 14). Ainda ressalta que, mesmo tendo uma boa recepção por parte dos estudantes, é cedo 

para uma avaliação das mudanças ocorridas no novo plano pedagógico do curso (Perfil 8805): 

“mas ainda é cedo para avaliar o plano em relação aos alunos, tem 1 só, aproximadamente 1 

ano. [...] Então, a única ideia é essa, que os alunos tem recebido com muito bom grado.” (CE 

3, p. 14).  

Nesta seção, foram apresentados os dados relativos ao Professor C. Através de suas 

falas, procuramos apresentar seu perfil, formação acadêmica, além de conhecer sua relação 

pessoal, conceitos e possibilidades quanto às tecnologias. Pudemos observar suas ideias 

relacionadas à importância das TDIC na formação do professor de música, além de procurar 

perceber sua relação com os documentos que norteiam a prática docente e como estes 

influenciam quanto à presença das TDIC em seu exercício profissional.  No próximo capítulo, 

será procedida a Análise Transversal dos Casos, dialogando com o referencial teórico e como 

os dados da análise documental.   

 

 

 

 

                                                             
4O Professor C era membro do NDE no momento de realização da entrevista. 
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6. ANÁLISE TRANSVERSAL DOS CASOS  

O objetivo desta análise é identificar e compreender o que há de comum entre os 

casos, além de apontar suas singularidades. Aprofundaremos também questões relevantes para 

a construção dos saberes relacionados ao uso das TDIC, amparados nos autores do referencial 

teórico.  

A análise será apresentada de acordo com as categorias emergidas após o processo de 

análise de conteúdo das entrevistas, sendo as seguintes: i) A formação inicial e a influência na 

prática docente; ii) Tecnologia: uso, conceito e possibilidades; iii) TDIC e formação docente 

em Música; iv) Saberes mobilizados e sua relação com os elementos norteadores 

 

6.1 A Formação Inicial e a Influência na Prática Docente  

No tocante ao perfil e à formação, os três casos apontam algumas particularidades. 

Somente um dos professores teve sua formação inicial num curso de Licenciatura (Professor 

C). Os outros dois (Professora A e Professor B) obtiveram sua graduação em um curso da 

modalidade bacharelado que, na área da Música, volta as suas atenções para o campo da 

performance, visando o preparo de instrumentistas, compositores e/ou maestros. 

No campo da música, não é rara a situação de bacharéis lecionando nos mais diversos 

níveis de ensino. Segundo Penna (2007, p. 51), “muitas vezes bacharéis, ou mesmo músicos 

com as mais variadas formações, atuam como educadores musicais”. Ou seja, a atuação 

docente acaba aparecendo como desdobramento do caminhar musical na performance, e não 

como projeto inicial de carreira.  O mesmo pode ser percebido quanto ao Professor B, quando 

diz:  “Fiz meu curso de flauta, fiz meu curso de regência depois fui dar aulas [...] Eu sou 

regente. Eu gosto de estar lá dirigindo, de mexer com a performance” (CE 2, p. 4-5).  

Essa realidade é também exposta por Hentschke (2003, p. 54) quando aponta que “os 

cursos de licenciatura não são ministrados exclusivamente por ‘educadores musicais’, mas por 

músicos instrumentistas, regentes, compositores, que, na sua maioria, não possuem uma 

formação pedagógica”. Muito embora os casos apresentados na presente pesquisa sejam de 

professores da rede federal de ensino, da carreira de magistério superior, regida pela Lei 

12.772/2012, que não indica a necessidade de formação inicial na área de licenciatura para o 

exercício da profissão, algumas inferências podem ser feitas em relação ao assunto.  

Presente principalmente nas escolas especializadas (conservatórios, bacharelados e 

pós-graduações), o modelo tradicional de ensino de música (modelo conservatorial) foi 

constituído a partir do Conservatório de Música francês, no final do século XVIII, em sintonia 

com os ideais democráticos da Revolução Francesa. Como características podemos destacar: 
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o eurocentrismo, a prevalência da "cultura musical ocidental acadêmica". Além de manter 

esse conjunto tomado da “tradição5”, o modelo conservatorial tinha seu projeto fundado em 

analogias naturalizantes (PENNA, 2007). Há também uma ênfase no domínio da leitura e 

escrita musicais, assim como da técnica instrumental, que, por sua vez, tem como meta o 

“virtuosismo”, ou seja, a busca pelos grandes talentos (SANTOS, 2001).   

Ainda sobre o modelo conservatorial, Penna (2007) completa que: 

 
este tipo de ensino, baseado na tradição, é bastante resistente a 
transformações, mantendo-se como referência legitimada para o ensino de 
música. Nesse contexto, costumamos “ensinar como fomos ensinados”, sem 
maiores questionamentos, e desta forma reproduzimos: a) um modelo de 
música – a música erudita, notada; b) um modelo de fazer musical; c) um 
modelo de ensino. (PENNA, 2007, p. 51) 

 

Quanto a esse modelo de ensino, o Professor B, com formação inicial em bacharelado 

faz o seguinte destaque:  
 
Quer dizer com o advento do historicismo e essa possibilidade de você 
consumir toda a história da música, nós entramos em uma via de dois… 
Quer dizer… Uma estrada de duas vias. Ou você se verticaliza, ou seja, 
você se especializa em determinados tipos de períodos da história, o que é 
efetivamente o que tem acontecido atualmente. Ou você meio que opta por 
ter uma visão global de tudo mas muito limitada. Quer dizer, limitada eu 
não diria. Diria muito pouco eclética, né. Quer dizer, muito pouco versátil 
no topo. (CE 2, p. 9)  
 

 
Convém salientar que, segundo Tardif (2014), o trabalho dos professores exige 

conhecimentos específicos à sua profissão. Dentro desse arcabouço de conhecimentos, 

denominado pelo autor como saberes docentes, destacamos para esta discussão os saberes 

pedagógicos e os saberes disciplinares. Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas 

ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzam a sistemas mais coerentes de representação e 

de orientação da atividade educativa (TARDIF, 2014). 

Os saberes pedagógicos articulam-se com as ciências da educação, na medida em que 

eles tentam, de modo cada vez mais sistemático, interagir os resultados das pesquisas às 

concepções que propõem, a fim de legitimá-las “cientificamente”. O autor ainda define os 

saberes disciplinares como os saberes que correspondem aos diversos campos do 

                                                             
5O termo tradição é entendido aqui como uma série de preceitos, normas e técnicas oriundas de uma 
visão estabelecida pelo modelo europeu de ensino de música. 
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conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje 

integrados nas universidades. A necessidade de articulação entre os saberes disciplinares e os 

saberes pedagógicos coloca-se como uma das prerrogativas basilares da formação de 

professores. Não se pode conceber um professor que domine os conhecimentos específicos de 

sua área de conhecimento sem uma consistente formação pedagógica, a qual se torna 

insuficiente sem o domínio do conhecimento específico, tal qual proposto por Gauthier e 

colaboradores (1998).  

Vale salientar o que é posto por Penna (2007), quando afirma que a formação do 

professor de música não se esgota apenas no domínio da linguagem musical, sendo 

indispensável uma perspectiva pedagógica que o prepare para compreender a singularidade de 

cada contexto educativo, dando-lhe recursos para a sua atuação docente e para a construção de 

novas possibilidades metodológicas.  

A compreensão dos saberes pedagógicos se mostra tão importante quanto o domínio 

dos conhecimentos musicais específicos, entendendo que ambos são fundamentais para a 

prática profissional docente em Música. Como indica Del-Ben (2003, p. 31), “Para ensinar 

música […] não é suficiente somente saber música ou somente saber ensinar. Conhecimentos 

pedagógicos e musicológicos são igualmente necessários, não sendo possível priorizar um em 

detrimento do outro”. 

Um profissional emergente de uma licenciatura pode ser capaz de assumir e responder 

produtivamente ao:  

 
compromisso social, humano e cultural de atuar em diferentes contextos 
educativos; compromisso de buscar compreender constantemente as 
necessidades e potencialidades de seu aluno;   compromisso de acolher 
diferentes músicas, distintas culturas e as múltiplas funções que a música 
pode ter na vida social (PENNA, 2007, p. 53). 

 

Porém, é preciso atentar para o fato de que o modelo conservatorial tem também se 

refletido nos cursos de formação de professores de música, cuja função primordial seria a de 

intermediar músicas e seres humanos. Esses currículos têm privilegiado a música erudita, 

afastando outras possibilidades de práticas musicais que estariam mais relacionadas com a 

vida cotidiana dos alunos, comprometendo o sucesso da implantação do ensino de música(s) 

(e não de um tipo de música tido como legítimo) na escola regular, além do mais, um ensino 

que se propõe para todos e não somente para os talentosos (PEREIRA, 2013).  

Portanto, poderíamos inferir que o Professor C (formação inicial num curso de 

Licenciatura) desenvolveu conhecimentos relativos à profissão no desenvolvimento de sua 
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carreira docente, mesmo tendo uma preparação pedagógica inicial. De maneira diferente, os 

Professores A e B desenvolveram saberes, já que a formação inicial de ambos se deu na 

modalidade de Bacharelado, em que a finalidade não é a formação de professores.  

Esta questão pode ser discutida à luz de dois conceitos: a temporalidade do saber dos 

professores e os saberes experienciais (TARDIF, 2014). Para o autor, dizer que o saber dos 

professores é temporal significa dizer, inicialmente, que ensinar supõe aprender a ensinar, ou 

seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho 

docente. Antes mesmo de começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de 

muitas maneiras, o que é ensino por causa de toda sua história escolar anterior. Percepções 

sobre o ensino, como ensinar e o papel do professor provém de sua própria história de vida. 

Para Lortie (1975) citado por Tardif (2014), os professores são trabalhadores que foram 

mergulhados em seu espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 

15.000 horas), antes mesmo de começarem a trabalhar.  

Os saberes dos professores são temporais em mais dois sentidos: i) os primeiros anos 

de prática profissional são decisivos na aquisição do sentimento de competência e no 

estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na estruturação da prática profissional. É um 

momento de aprendizagem frequente, prática, por tentativa e erro, caracterizada pela 

exploração intensa; ii) são temporais, pois são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma 

carreira, isto é, de um processo de vida profissional de longa duração do qual fazem parte 

dimensões identitárias e dimensões de socialização profissional, bem como fases e mudanças.  

Esse momento de experimentação e tentativas na profissão é destacado pelo Professor 

C, quando relata uma das situações ocorridas em sua carreira, em que desejava desenvolver 

uma metodologia diferenciada com uma de suas turmas:  “Aí falei, conversei com a direção 

da escola e se eu podia utilizar [a turma] como cobaia. Isso é um Colégio de Aplicação então 

é exatamente para isso [que] eu acho [que serve]. É um laboratório.” (CE 3, p. 10). 

Os saberes experienciais estão intimamente ligados com a questão da temporalidade 

dos saberes dos professores apresentada anteriormente. Para Tardif (2014), os saberes 

experienciais estão enraizados num fato amplo: o ensino se desenvolve num contexto de 

múltiplas interações que representam condicionantes diversos para a atuação do professor. No 

exercício cotidiano da função docente, os condicionantes aparecem relacionados a situações 

concretas que não são passíveis de definições acabadas, que exigem improvisação e 

habilidade pessoal, bem como capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e 

variáveis.  

O autor entende que lidar com condicionantes e situações é formador: “somente isso 
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permite ao docente desenvolver os habitus (isto é, disposições adquiridas na e pela prática 

real, que lhe permitirão justamente enfrentar os condicionantes e imponderáveis da profissão.” 

(TARDIF, 2014, p. 49).  Os habitus podem transformar-se num estilo de ensino, em artifícios 

da profissão e até em traços da personalidade profissional. São manifestados através de um 

saber-ser e um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano 

(TARDIF, 2014).  

Essas situações e condicionantes com as quais o professor necessita lidar são 

ressaltadas pelo Professor C, quando comenta sobre a experiência na dinâmica de uma das 

disciplinas ministradas por ele. Por não haver disponibilidade de equipamentos para todos os 

alunos, o Professor C desenvolveu um esquema em que todos os alunos poderiam participar e 

desfrutar do aparato tecnológico, tal qual relatado em:  

 
Então, hoje vai ser gravação de áudio, aí é microfone, um intérprete ou 
outro e tal é coisa muito especifica, mas não é muito coletiva, eu boto um 
para tocar e um para gravar, “agora troca tu vai tocar, tu vai gravar” ai 
funciona também, mas com orquestra foi que atingiu o maior número de 
pessoas, porque tinha em média 10 – 12 pessoas tocando e ainda tinha um 
regendo e o resto na fila, cada um vinha e regia um pouco, cada um vinha e 
testava como ele estava fazendo. Às vezes, uma explicação do tipo entrada 
com anacruse teoricamente é assim fazer daqui, tal, é fácil, não tem muito o 
que fazer. [...] Estava faltando a prática, na teoria é facílimo de entender 
“ah, é só isso?” (CE 3, p. 4) 

 

O traço coletivo e relacional do trabalho docente também é apontado por Tardif (2014) 

na perspectiva dos saberes experienciais. O autor indica que o docente raramente atua sozinho 

e se encontra em interação com outras pessoas, a começar pelos alunos. Ou seja, a atividade 

docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a 

ser produzida. É realizada, de maneira concreta, numa rede de interações com outras pessoas; 

um contexto onde o elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes 

símbolos, valores, sentimentos, atitudes.  

Esse aspecto relacional do saber dos professores, mais precisamente do saber 

experiencial, é destacado pelo Professor B (que tem formação inicial na modalidade 

bacharelado), quando aponta uma experiência vivida recentemente com um ex-aluno:  

 
[...] ontem mesmo aconteceu comigo uma coisa fantástica, um ex-aluno que 
eu já não via há 30 anos, me telefonou, me encontrou... conseguiu encontrar 
o departamento, parecia um golpe... coisa... é coisa mesmo do acaso, e... e 
me emocionou né, me disse coisas muito bacanas ‘ah... eu já estou casado, 
estou com filhinho, e tal, o senhor foi muito importante na minha 
formação...’ isso é o melhor salário para um professor, isso não tem preço 
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que pague, entendeu? Você com um aluno, 30 anos depois, veja bem, o que 
não é muito tempo em termos de história, mas para mim, para a gente, para 
uma vida é né, 30 anos depois telefona, para se dar o trabalho de te 
encontrar, porque eu tinha perdido completamente o contato com ele, te dá... 
se dá o trabalho de te encontrar, simplesmente ‘XXXX, eu estou te 
telefonando para saber como é que está o senhor, e para dizer que o senhor 
foi muito importante na minha vida’ entendeu? Isso é uma coisa que me 
deixa arrepiado, realmente, me deixa muito emocionado né,  (CE 2, p. 12) 
 

Essas interações são mediadas por diversos canais: discurso, comportamento, maneiras 

de ser. Elas exigem dos professores, não um saber sobre um objeto de conhecimento ou um 

saber sobre uma prática e destinado principalmente a objetivá-la. Requerem a capacidade de 

se comportarem como sujeitos, como atores e de serem pessoas em interação com pessoas. 

Tal capacidade é geradora de certezas particulares, a mais importante das quais consiste na 

confirmação, pelo docente, de sua própria capacidade de ensinar e atingir um bom 

desempenho na prática da profissão. (TARDIF, 2014) 

Portanto, os saberes experienciais fornecem aos professores certezas relativas a seu 

contexto de trabalho no ambiente educacional, de modo a facilitar a sua integração. Os 

saberes experienciais, possuem, portanto, três objetos: a) as relações e interações que os 

professores estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo da sua prática; b) as 

diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição 

enquanto meio organizado e composto de funções diversificadas. Tardif (2014) destaca que 

estes não são somente objetos de conhecimento, mas são constituintes da própria prática 

docente e que só se revelam através dela.  

Observando então os casos apresentados na presente dissertação, percebemos que os 

Professores A e B, que não tiveram sua formação inicial em um curso de licenciatura, 

desenvolveram, através da sua experiência e prática, conhecimentos relativos ao seu ofício 

como docentes. Vale atentar para a especificidade do local onde esse desenvolvimento tem se 

dado: um contexto de formação de futuros professores. O processo de desenvolvimento de 

saberes através da experiência se dá também com o Professor C, porém de maneira 

diferenciada já que sua formação inicial se deu num curso de Licenciatura, possibilitando-o a 

mobilizar os saberes pedagógicos, curriculares e disciplinares. Dentro da tipologia proposta 

por Tardif (2014), os professores mobilizaram, de maneiras distintas, os saberes experienciais 

para o estabelecimento e desenvolvimento de sua profissão. Ou seja, um aprendizado 

constante obtido através do efetivo exercício da docência. Como colocado pelo Professor B, o 

docente “tem que ser uma criatura que... tenha gosto por aprender, é exatamente, parece uma 

coisa antagônica isso, mas não é. O professor, em princípio, ensina? Não!’ ” (CE 2, p. 12).  
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Apresentadas as discussões quanto a presente categoria de análise, passaremos agora 

para a apresentação e discussão dos dados relativos à segunda categoria de análise, 

denominada “Tecnologia: uso, conceito e possibilidades”.   

 

6.2 Tecnologia: Relação Pessoal, Conceito e Possibilidades  

Quando se parte para os temas relativos ao uso, ao conceito e às possibilidades 

proporcionadas pelas TDIC, pode-se perceber algumas semelhanças nos três casos estudados 

durante a pesquisa.  

Muito embora sejam apontados como referência na utilização de tecnologias na sua 

prática docente, os três professores são unânimes em não se considerar usuários ávidos de 

dispositivos tecnológicos. Em sua vida cotidiana, a relação com as tecnologias é apresentada 

como bastante comum. A atividade tecnológica dos professores pode ser resumida ao uso do 

aparelho celular e computador.  

Essa inferência se realiza quando a Professora A, conforme apresentado no capítulo 

anterior, afirma que não tem uma relação de paixão por equipamentos tecnológicos, 

restringindo seu uso às redes sociais, celular e computador (CE 1, p. 3). O Professor C não se 

interessa pelo uso de redes sociais: “Não tenho WhatsApp, Facebook a minha filha fez para 

mim uma vez, mas já tive tanta raiva daquilo, eu não uso [...] muito, [....], só quando alguém 

diz ‘mandei uma coisa para tu’ ai eu abro lá, assim mesmo desconfiado.”. (CE 3 p. 3). Quanto 

ao Professor C vale salientar um fator, mesmo não sendo o foco desta pesquisa: muita embora 

o mesmo não se coloque como constante usuário de tecnologias em sua vida diária, é possível 

constatar que esse contato com o meio tecnológico é recorrente, já que conforme afirmado 

pelo mesmo “eu moro aqui na universidade e passeio em casa” (CE 3, p.11), na qual o foco de 

sua atuação é a área de tecnologia musical.  

O Professor B segue a mesma linha e também não utiliza redes sociais: “Eu sou uma 

criatura por exemplo que não entra em rede social, muito pouco.” (CE 2, p. 18). Segundo o 

Professor B: “o computador, no fundo no fundo, não passa de uma máquina de escrever 

sofisticadíssima que eu, subutilizo, mas confesso, que isso não tenho medo nenhum de 

confessar. [...] eu também faço parte de uma outra geração.” (CE 2, p. 18).  

O fato de os professores serem “parte de outra geração”, assim como colocado pelo 

Professor B, que não tem tanta voracidade pelo mundo tecnológico, faz-nos recorrer a dois 

conceitos trabalhados por Prensky (2001): Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. Para o 

autor, há uma dicotomia clara entre duas gerações representadas pelos dois conceitos 

propostos, conviventes nas mais diversas atividades, inclusive no ensino 
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Os Nativos Digitais são jovens que estão acostumados a obter informações de forma 

rápida e costumam recorrer às fontes digitais e à Internet antes de procurarem em livros ou 

mídia impressa. Para o autor, essa geração é possuidora de características diferentes das 

gerações anteriores: têm o hábito de ficarem constantemente conectados com seus pares, 

através dos mais diversos dispositivos (computador, celulares, redes sociais), estão 

acostumados a receber informações muito rapidamente. Além disso, gostam de processar mais 

de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas, os chamados multi-tarefas. Eles estão 

acostumados à rapidez do hipertexto, baixar músicas, além de um mundo de possibilidades 

em seus smartphones (PRENSKY, 2001).   

As características dessa geração são percebidas também pelos professores sujeitos de 

nossa pesquisa. A professora A, no capítulo anterior, sinaliza que muitas das crianças atuais 

detêm um conhecimento tecnológico mais avançado do que os professores (CE1, p. 8). O 

Professor B relata que:  

 
Os meus alunos, às vezes eu ligo o computador aqui e fico que nem um 
boboca procurando onde é que estão as coisas e os alunos gritando lá no 
fundo da sala, professor à esquerda, ali, não sei onde. E eu, né. É… Enfim, 
não tenho o menor problema de confessar a eles que eu não… Nesse 
aspecto eles são muito melhores do que eu. Sabem muito mais. (CE 2, p. 
10)  

 

Essa dificuldade relatada pelo Professor B, vai ao encontro da analogia que Prensky 

(2001) faz de que a linguagem digital seja uma segunda língua também se estende às gerações 

mais velhas. Para o autor, o “sotaque” dos Imigrantes Digitais pode ser percebido de diversos 

modos, como o acesso à internet para a obtenção de informações, ou a leitura de um manual 

para um programa ao invés de assumir que o programa nos ensinará como utilizá-lo.   

Podemos citar a necessidade que alguns imigrantes digitais têm às vezes de 

imprimirem suas mensagens de correio eletrônico para poderem lê-las, sendo que alguns 

podem inclusive sentir necessidade de escrever seus textos a mão usando papel e caneta antes 

de digitá-los em um editor de texto em seu computador. Eles precisam da materialidade para 

que haja produção. Tem dificuldades e às vezes não conseguem redigir algo, do começo até o 

fim, sem o apoio de lápis e folhas de papel para sistematizar seus pensamentos e ideias. Ou 

seja, nesse processo, os mais velhos foram “socializados” de forma diferente das suas 

crianças, e estão em um processo de aprendizagem de uma nova linguagem.  

O processo educativo hoje tem em sua maior parte professores Imigrantes Digitais e 

estudantes Nativos Digitais, tal qual apontado pelo Professor C: “quanto mais nova a turma, 
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parece que eles são mais perceptíveis disso [relação com as tecnologias], suscetíveis de 

mudança.” (CE 3, p. 14). Observando esse fenômeno, Prensky (2001) propõe duas reflexões 

fundamentais para o processo de ensino. Essas reflexões são propostas para todas as áreas do 

conhecimento em seus mais diversos níveis de formação. Muito embora, pela novidade do 

tema, boa parte das ponderações ainda se encontram em processo de construção.  

A primeira reflexão diz respeito à metodologia. Para o autor, os professores de hoje 

têm que aprender a se comunicar na língua (digital) e estilo de seus estudantes. Isto não 

significa mudar o significado do que é importante, ou das boas habilidades de pensamento. 

Mas isso significa ir mais rápido, menos passo-a-passo, mais em paralelo, com mais acesso 

aleatório, entre outras coisas.  Como exemplo dessa mudança metodológica, o autor cita a 

possibilidade de criação, invenção e transmissão de conteúdos adentrando no mundo dos 

jogos virtuais, ressaltando uma grande variedade de áreas do conhecimento que podem ser 

abordadas.  

A segunda reflexão proposta por Prensky (2001) diz respeito aos conteúdos abordados. 

Para o autor é preciso pensar em conteúdos e problemáticas surgidos a partir das discussões e 

mudanças provocadas pelo mundo digital e tecnológico, o que seria extremamente 

interessante e necessário aos estudantes. Todo o avanço da tecnologia traz consigo 

considerações éticas, políticas, sociológicas, e até mesmo artísticas. Porém, ressalta que nem 

todos os professores, compostos em sua grande parte de Imigrantes Digitais, estão preparados 

para discutir esses temas.  

Quanto aos professores elencados em nossa pesquisa, conseguimos observar algumas 

tentativas na fala de uma mesma linguagem em termos de mundo digital, bem como de 

mudanças metodológicas no decorrer das disciplinas. A Professora A aponta, tal qual exposto 

no capítulo anterior, que mantém uma comunicação constante com seus alunos através das 

redes sociais e/ou aplicativos de conversa instantânea, como o WhatsApp, que segundo a 

Professora A, pode servir para um maior alcance de avisos sobre atividades específicas, 

criando uma relação de proximidade. (CE 1, p. 3). Além disso, Professora A continua e 

ressalta a possibilidade de atividades em Ensino à Distância (EAD), entendendo que os 

estudantes poderiam ter uma porcentagem a mais de carga horária em EAD, tendo acesso em 

casa, durante o restante da semana, ao que foi trabalhado em sala de aula presencial. (CE 1, p. 

8) 

O professor C já colocou em prática uma experiência na mesma linha utilizando uma 

plataforma virtual de compartilhamento, na qual os estudantes podem trocar experiências, 

exercícios e possibilidades: 
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Aqui a gente usa um sistema também chamado Amadeus6 [...] Então, você 
pode disponibilizar um vídeo [...] disponibiliza lá para os alunos, então ele 
vão ter acesso em casa onde eles estiverem sem precisar absolutamente 
nada, baixo o vídeo, assiste o vídeo, escutam, faz análise, escutam de novo, 
repete, tal, tal, escreve texto, compara o texto, ai diz assim, vou ver o que 
foi que XXXXX fez nisso aqui, ai na mesma hora lá, ai “tu estás vendo 
isto?”, “estou vendo, tal”, “e agora?” aí começa a trocar ideia, está 
entendendo? Isso é fantástico (CE 3, p.3-4) 
 

É provável que boa parte dessas experiências comentadas pelos sujeitos da pesquisa 

tenham partido da mobilização dos já comentados saberes experienciais. Tardif (2014) indica 

que os saberes experienciais se constituem como núcleo vital do saber docente, a partir do 

qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em 

relações de interioridade com sua própria prática. Esses saberes são polidos e submetidos às 

certezas construídas na prática e na experiência. Vale ressaltar que, somente o Professor C 

relatou o convívio com conceitos e aspectos relativos à tecnologia no período dentro do 

ambiente institucional de formação inicial, sendo então parte dos saberes curriculares e 

disciplinares. Quanto ao conceito de tecnologia, os três professores foram unânimes em 

expressar o entendimento das tecnologias como um instrumento ou ferramenta a serviço de 

algo. A professora A entende como “tudo aquilo que pode ser tido como suporte ao seu 

trabalho” (CE 1, p. 2) Para o professor B, “ a tecnologia é um instrumento através do qual 

[com ênfase] o exercício de uma determinada atividade pode ser extremamente facilitado.” 

(CE 2, p. 11).  O professor C acompanha a mesma ideia de pensamento colocando que “eu 

acho que é uma ferramenta muito boa [...] é uma ferramenta fantástica, eu acho que tem 

que ser utilizada” (CE 3, p. 9, grifo nosso) 

Pensando nos excertos apresentados anteriormente, pode ser percebido que quando se 

fala de tecnologia e suas possibilidades na educação, duas tendências lógicas se destacam: i) a 

lógica determinista (metáfora da salvação); ii) a lógica instrumentalista (metáfora da 

ferramenta) (PEIXOTO, 2009). Segundo a autora, a lógica determinista se insere no 

determinismo ou imperativo tecnológico, que imputa à tecnologia a capacidade de provocar 

mudanças sócio-organizacionais políticas e culturais por si mesma. Ou seja, dentro dessa 

concepção, tende-se a pensar que as TDIC fazem surgir novos paradigmas ou perspectivas 

educativas. Essa lógica carrega consigo o discurso que enfatiza a necessidade de integração da 

tecnologia à educação como condição para que esta se modernize e atualize, sendo vistas 

                                                             
6Amadeus é o nome de uma plataforma de aprendizagem colaborativa utilizada pelo Professor C no decorrer de 
uma de suas disciplinas. 
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como responsáveis pela instauração de um processo de aprendizagem interativo.  

A lógica instrumentalista, de acordo com Peixoto (2009), entende as tecnologias como 

meios facilitadores da aprendizagem e também da tarefa do professor. Segundo a autora, os 

discursos que carregam essa concepção se apoiam no paradigma construtivista ao indicar os 

recursos tecnológicos como instrumentos mediadores do processo de aprendizagem, 

entendendo sempre a tecnologia como algo flexível, modelado pela prática dos usuários. 

Porém, o que se observa com a integração das tecnologias aos processos pedagógicos é a 

ampliação das exigências feitas tanto ao aluno quanto ao professor. Por exemplo, os textos 

produzidos pelo professor precisam se adequar ao suporte oferecido pelos meios digitais; a 

disponibilização de arquivos de som ou imagem; um acompanhamento individualizado, 

oferecendo o feedback constante ao aluno. 

Enfim, a visão da tecnologia como facilitadora do trabalho didático-pedagógico, tal 

qual percebida nos Professores A, B e C, fundamenta-se numa concepção instrumental que 

dicotomiza meios e fins, alimentando uma certa ilusão quanto ao seu potencial pedagógico 

das TDIC. Vista apenas como meio, a tecnologia é neutra, podendo servir a qualquer 

finalidade atribuída por seu usuário. A visão instrumental relega às tecnologias ao papel de 

simples objetos a serviço da vontade humana. Porém, a tecnologia é mais do que um 

instrumento neutro e desprovido de valores intrínsecos, já que as técnicas não existem como 

estado isolado (PEIXOTO, 2009). Os professores A, B e C podem ser elencados como 

Imigrantes Digitais, fato que certamente proporciona uma visão instrumentalista das 

tecnologias em suas práticas.  Nesta seção, apresentamos as discussões dos dados relativos à 

categoria “Tecnologia: Uso, conceito e possibilidades”. 

 

6.3. TDIC e Formação Docente em Música 

Observando as questões relativas às TDIC e Formação Docente em Música, os três 

professores destacaram a importância e necessidade de uma incursão e maior apropriação das 

TDIC na formação inicial para o ensino de Música. Em especial, por conta da constatação de 

uma realidade de mundo imersa no meio digital. A professora A afirma: “Eu acho que hoje 

não tem mais como você abrir mão dessas tecnologias.” (CE 1, p. 8). O Professor B ressalta 

que “a tecnologia é algo que veio para ficar, está ai, isso é indiscutível e nós temos que 

aprender a lidar com ela.” (CE 2, p. 12).  

O debate sobre a tecnologia e a música tem avançado nos últimos anos. Nos estudos 

sobre o ensino de música, esse tema vem sendo investigado em pesquisas que tratam das 

diferentes formas de aprender música mediada pela tecnologia, e de maneiras de vivenciar 



 

 

103 

música e suas transformações ao longo da evolução dos aparatos eletroeletrônicos. No 

processo de discussão dessas transformações, diversas alternativas e questionamentos são 

apontados referentes aos modelos de formação musical (ARALDI, 2013b).  

Os mais diversos aplicativos têm sido desenvolvidos para a produção e aprendizagem 

de aspectos musicais (instrumentos, história da música, gravação). Há também a 

popularização dos Podcast e serviços de Streaming, onde se buscam e compartilham suas 

listas de preferências musicas, feito sempre de maneira colaborativa. Um fator que contribui 

para essa popularização foi a portabilidade dos aparelhos digitais: é possível ouvir e trocar 

músicas nos computadores, celulares e tablets. As possibilidades tecnológicas na Música são 

ressaltadas pelo Professor B:  

 
Acho que existem muito poucas coisas hoje em dia que se fazem sem o uso 
da tecnologia. Eu fico encantado de ver isso e eu posso falar isso eu acho 
que com certa autoridade porque eu sou da época ainda que para fazer uma 
transcrição a gente tinha que fazer à mão. E hoje em dia a gente tem Finale, 
Encore, Sibeliuis enfim, milhões de facilidades e programas 
sofisticadíssimos de música, tanto para edição quanto para gravação… Para 
enfim. Para manipulação sonora que é praticamente impossível imaginar 
que se tenha algum limite hoje em dia em  termos de possibilidade.  (CE 2, 
p. 7-8) 

 

Uma das preocupações no ensino de Música é compreender a forma como os alunos se 

relacionam com a tecnologia e quais as mudanças na pedagogia musical geradas pela 

variedade de avanços apontados pelo Professor B, procurando perceber quais as mudanças 

que decorrem dessas mídias e o que elas mobilizam na pedagogia musical contemporânea 

(ARALDI, 2013b). Essa preocupação é expressa pelo Professor B que pondera:  “Quer dizer, 

como fazer para formar um músico com o volume de informações de que hoje em dia nós 

dispomos para que ele seja um músico completo?” (CE 2, p. 9). O Professor C vai mais além 

questionando os processos de formação de professores: “tem tanto computador nas escolas e 

não tem pessoas preparadas para utilizar isso” (CE 3, p. 10).  

A formação inicial deve familiarizar os alunos (futuros professores) à prática 

profissional reflexiva. Ou seja, a teoria deve estar vinculada aos condicionantes e às condições 

reais do exercício da profissão, contribuindo assim para a sua evolução e transformação. 

Nesse sentido, a formação inicial seria capaz de burilar um prático reflexivo, capaz de analisar 

as situações de ensino e as reações dos alunos, como também as suas, e capaz de modificar 

seu comportamento e os elementos da situação a fim de alcançar objetivos e ideais fixados 

(TARDIF, 2014). 



 

 

104 

O processo de formação se mostra então como um indicador de mudança. A 

integração das TDIC pode ser vista numa lógica de mudança de práticas por meio da análise 

contextual dos usos e numa perspectiva coletiva. Trata-se mais de questões sobre os processos 

de mudança e sobre a formação dos professores do que sobre o uso da tecnologia em si. 

Propõe-se uma análise da formação do formador no que esta permite esclarecer as mudanças 

efetivas das práticas dos formadores (PEIXOTO, 2009).  

Portanto, um curso de licenciatura nos dias atuais deve promover a reflexão na ideia 

de compreender a relação cada vez mais próxima dos alunos que já nasceram em um mundo 

permeado de tecnologias digitais, ressaltando a importância do diálogo com as mesmas, 

proporcionando o desenvolvimento de novas metodologias mais adequadas ao momento 

histórico vivido pela sociedade. O professor C ressalta essa ideia no capítulo anterior, quando 

coloca que é necessário para o bom desemprenho da profissão docente nos dias atuais um 

aprofundamento no nível de relações com as TDIC. Compreende também que o grande 

incentivo para essa relação é a própria atualização profissional (CE 3, p. 15).  

Assim, para que o estudante de licenciatura possa compreender o papel das 

transformações tecnológicas na sua formação pedagógica e na vida de seus alunos, é 

necessário que se estude sobre os impactos na pedagogia musical, bem como problematizar o 

papel das transformações tecnológicas nos diferentes ambientes de ensino em que vai atuar 

(ARALDI, 2013b). A Professora A, no capítulo anterior, percebe alguns desses impactos e 

indica algumas possibilidades, tais quais o uso dos celulares como instrumentos musicais 

através de aplicativos, a interação através das redes sociais e internet, apontando que podem 

inclusive vencer o obstáculo do espaço físico necessário para a prática de atividades musicais 

(CE 1, p. 8) Silva e colaboradores (2010, p. 2204) afirmam que é preciso pensar na formação 

docente, em termos de compreender de que forma os cursos de licenciatura se apropriam das 

TIC para auxiliar na formação de professores de música” 

Vale ressaltar que o reconhecimento da importância das TDIC feito pelos Professores 

A, B e C é construído ainda dentro de uma perspectiva instrumentalista das tecnologias. 

Expressões que qualificam as TDIC como “recurso” (CE 1, p. 8), “instrumento” (CE 2, p. 13) 

ou “ferramenta” (CE 3, p. 9) permeiam boa parte das falas dos professores. Isso ocorre tanto 

na caracterização e conceituação das tecnologias, quanto naquilo em que os sujeitos entendem 

como potencial diferenciador das TDIC no processo formativo. 

A apropriação das TDIC por partes dos cursos de licenciatura em música deve ser 

mais que somente promover o acesso e o conhecimento técnico-operacional aos aparatos 

tecnológicos. O fato de lidar com as tecnologias não dá garantias de que o professor de 
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música saiba como utilizá-las de modo crítico-reflexivo. Ou ainda, que tenha compreensão 

das possibilidades práticas das mesmas e do seu potencial educativo. Assim, é preciso que o 

professor aprenda a lidar com os recursos tecnológicos que escolhe promovendo um fazer 

musical significativo para ele e para os seus alunos (LEME; BELLOCHIO, 2007).  

Essa compreensão de um fazer significativo com as TDIC ainda não pode ser 

percebida nos dois projetos pedagógicos de curso da Licenciatura em Música da UFPE. Há 

uma quantidade maior de disciplinas que se enquadram no seguinte perfil, como definido por 

Borges (2010): disciplinas dedicadas a estudos introdutórios sobre tecnologias específicas 

para música, para editoração de partituras e técnicas e procedimentos de gravação. São elas: i) 

MU676 - Editoração Musical; ii) MU679 - Técnicas de Gravação; iii) MU678 -

Sequenciamento MIDI. Somente no Perfil 8805 encontramos um único componente curricular 

que se encaixaria na categoria de disciplinas que objetivam a problematização da inserção das 

TDIC na educação: i) MU945 - Tecnologia aplicada à Educação Musical. Em tese, somente 

uma disciplina que visa à compreensão da dimensão das TDIC na prática profissional 

docente.  

Entretanto, analisando cuidadosamente o programa da disciplina MU945 - Tecnologia 

aplicada à Educação Musical, constata-se que o seu conteúdo programático apresenta tópicos 

com viés mais técnicos, tais quais o conhecimento e funcionamento de determinadas 

estruturas, equipamentos, softwares e linguagens. Pelo documento, não há a previsão de 

discussões mais qualitativas sobre possibilidades ou presença da tecnologia no ensino de 

música. Porém, é apresentado como um dos critérios de avaliação a construção e elaboração 

de um projeto para implementação dentro de um contexto prático de ensino de música.  

É preciso atentar que o objetivo do processo de formação é considerar experiências 

que tratam da tecnologia sem recair no tecnocentrismo. As TDIC devem ser inseridas nas 

práticas cotidianas do processo pedagógico possibilitando aos professores de música situações 

de discussão e reflexão. O estudante, futuro professor de música, também deve ser estimulado 

a tomar decisões sobre o rumo de suas pesquisas e de suas produções, procurando manter 

sempre um contato estreito com as Tecnologias. Assim, o ensino de música conseguirá 

articular processos que consideram as características de sociedade tecnológica, promovendo 

situações educativas inseridas no contexto social, e que dialogam com o movimento histórico 

da sociedade. (PEIXOTO, 2009; TAVARES, 2007; PEDRO; RIBEIRO, 2010; COUTINHO, 

2003). 

Outro aspecto mencionado pelos professores como fundamental para uma efetiva 

apropriação das TDIC no período de formação foi o da estrutura física das instituições 
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formadoras de professores. A Professora A relata que precisa levar um modem pessoal, pois a 

sala em que a mesma ministra disciplina não disponibiliza acesso à internet (CE 1, p. 5). O 

Professor B destaca que as próprias condições físicas de trabalho do Departamento de Música 

da UFPE não são as melhores (CE 2, p. 15).  

O próprio Plano Pedagógico do Curso (Perfil 8805) reconhece esses problemas e 

reforça a necessidade de melhorias na estrutura física e a aquisição de equipamentos para a 

realização das ações previstas no documento. Isso inclui o investimento em itens relacionados 

às TDIC: 

 

Para implementar o novo perfil curricular a partir de 2013.1, em sua 
totalidade, far-se-á necessário uma modificação em toda a infraestrutura 
existente. Serão adquiridos os seguintes itens: Instrumentos Musicais (R$ 
420.726,87), Material de Informática (R$ 94.999,00), Mobiliário (R$ 
93.210,00) e Climatização (R$ 225.222,00), totalizando um investimento de 
R$ 834.157,87. (UFPE, 2013, p. 59, grifo nosso) 

 

O documento apresenta, ainda, a infraestrutura atual, onde pudemos observar que há 

uma preocupação em contemplar aspectos ligados às TDIC. O curso dispõe de 01 laboratório 

de informática aplicada à música (com 12 computadores), 02 núcleos de pesquisa 

(computação sônica e etnomusicologia), 01 estúdio de gravação digital, 01 sala multimídia, 01 

laboratório de editoração e 01 laboratório MIDI. Não há um detalhamento maior quanto às 

condições dos referidos equipamentos, ou se os mesmos estão devidamente atualizados para 

atendimento às demandas dos softwares musicais mais modernos. Contudo, o Professor C 

informa que “esses equipamentos que a gente tem é equipamento com mais de 20 anos, mas 

ainda funciona, ainda funciona, tá, e tem os equipamentos mais novos que a gente consegue 

juntar com os mais velhos” (CE 3, p.4).  

Pensando no processo de formação e as TDIC, há também a menção da temática do 

Ensino à Distância (EAD) por parte dos professores. A professora A indica a realização de 

algumas atividades dentro dessa modalidade (CE 1, p. 5) e o Professor C comenta da 

experiência com sistemas de colaboração virtual (CE 3, p. 13). Não há nenhuma experiência 

nesse sentido promovida pelo Professor B. São práticas iniciais, mas que demonstram uma 

certa preocupação dos professores em atender a uma demanda que se torna cada vez mais 

presente. Vale salientar, que também não há menção do termo EAD em nenhum dos dois 

planos pedagógicos analisados (Perfil 8804-1 e Perfil 8805). Tardif (2014) indica que a 

multiplicação das tecnologias digitais propõe novos modelos de colaboração entre práticos e 

professores, com bancos de dados acessíveis e centros virtuais de formação profissional para 
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professores.  

O ensino de música a distância possui peculiaridades próprias e exige a atuação de 

profissionais com perfis diferenciados. O curso de música necessita também de uma estrutura 

virtual mais robusta, pois emprega muitos arquivos pesados de áudio, vídeo e animação 

(NUNES, 2010). Para atuar na EAD, não basta o professor ser competente na sua área de 

conhecimento: fluência tecnológica e habilidade no trabalho em equipe são características 

fundamentais. A boa relação entre professores e equipe técnica é primordial, cada qual tendo 

suas funções bem determinadas (VIGNERON, 2003, p. 10).  

O processo educativo-musical é redimensionado em diversos aspectos pelas 

tecnologias digitais que servem de base para atividades de EAD.  O que requer o 

entendimento de novos papéis do docente, além do balanceamento entre o virtual e o real. 

Porém, para o bom aproveitamento, é necessário o completo domínio sobre os conteúdos e 

métodos possíveis de ser trabalhados, que devem ser propostos dentro dos espaços formativos 

(FUCCI-AMATO, 2012).  

Os professores demonstraram preocupações relevantes no que tange à importância das 

TDIC na formação docente em Música, além de procurar desenvolver práticas que propiciem 

a presença das tecnologias, entendo que é no processo de formação que muitos problemas 

podem ser resolvidos. Essa inquietação pode ser percebida na afirmação do Professor C: “Eu 

acho que o mundo todo se abriu e a educação tem que acompanhar” (CE 3, p. 15). Porém, as 

ações promovidas pelos professores ainda são permeadas por uma visão instrumentalista, que 

também pode ser percebida nos documentos, em especial, os programas de disciplina. Além 

disso, os docentes apontam para a necessidade de melhoria na infraestrutura, que 

proporcionaria maior apropriação das TDIC na formação, bem como o oferecimento de novas 

possibilidades de ensino como o EAD. A partir do próximo tópico, serão apresentadas as 

discussões relativas aos dados apresentados de mais uma categoria emergida através da 

análise de conteúdo denominada “Saberes mobilizados e sua relação com os documentos 

norteadores”.    

  

6.4 Saberes mobilizados e sua relação com os documentos norteadores 

Em relação ao fator motivador para a presença das TDIC na prática das disciplinas dos 

professores elencados nesta dissertação, observou-se a apresentação de duas justificativas: i) a 

ideia de facilitação do trabalho e obtenção de resultados; ii) a imersão em um mundo onde as 

tecnologias estão presentes e que estas precisam fazer parte da formação do professor.  

Quanto ao primeiro aspecto, podemos inferir que ele deriva do já mencionado 
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paradigma instrumentalista, proposto por Peixoto (2009), através do qual a tecnologia é vista 

como uma ferramenta auxiliar e facilitadora no processo de transmissão e apropriação de 

conhecimentos. De fato, a tecnologia facilita o trabalho em diversos aspectos, alguns inclusive 

colocados pelos professores, como a Professora A quando comenta: “tem várias maneiras de 

você levar esse conhecimento para as pessoas que não seja de uma maneira tão abstrata como 

você está falando, né. Porque se você usa a tecnologia você pode pegar sonoridades, você 

pode usar imagens, né, você pode desde mostrar o lugar” (CE 1, p. 5).   O Professor B 

também indica: “me parece óbvia que a relevância da tecnologia como ferramenta de pesquisa 

hoje em dia é incontestável.” (CE 2, p. 13).  

Porém, não podem ser esquecidas as diversas demandas que o aparato tecnológico 

requer dos profissionais docentes: manejo dos equipamentos, conhecimentos dos diversos 

softwares, habilidade na comunicação virtual. Trata-se, portanto, de um modelo de formação 

que vai além da racionalidade técnica, paradigma educacional que concebe a prática em uma 

ótica instrumental.  

O segundo aspecto parte de um entendimento da realidade cotidiana, e de que a prática 

docente para os tempos atuais precisa de uma nova linguagem, ligada ao desenvolvimento 

tecnológico digital. Assim como expresso por Prensky (2001), os nativos digitais (indivíduos 

já nascidos dentro do meio digital) pensam e processam as informações de maneira bem 

diferente das gerações anteriores. Essa mudança é reflexo de um ambiente onipresente e com 

grande volume de interação com às tecnologias anteriores. 

É preciso também que se reflita quanto ao aspecto apresentado, para que não se 

incorra no extremo do paradigma do determinismo tecnológico, proposto por Peixoto (2009). 

Ou seja, imputar à tecnologia a capacidade de provocar, por si mesma, mudanças socio-

organizacionais, políticas e culturais. Para a autora, uma das consequências do 

desconhecimento da dimensão ativa dos sujeitos, quando utilizam as TDIC, é a carga de 

responsabilidade atribuída aos mesmos. Então, se o professor utiliza a internet e não 

desenvolve uma prática interativa, a responsabilidade só pode ser a ele atribuída. Esses 

argumentos fundamentam as críticas aos professores que são considerados resistentes às 

mudanças, negligentes e irresponsáveis porque não conseguem produzir uma educação à 

altura das qualidades inerentes às TDIC. 

No que tange à presença das TDIC nos documentos norteadores da prática docente 

(projeto pedagógico de curso, programas de disciplina, ementas), podem ser feitas algumas 

constatações. Ainda não há um entendimento real das funções de cada ferramenta 

documental. Como posto pela Professora A: “Eu acho que falta uma visão do que é um 
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projeto de curso” (CE 1, p. 6). Na opinião dos professores entrevistados, esse 

desconhecimento das funções de cada documento pode inclusive dificultar a presença das 

TDIC nos mesmos.  

É possível também perceber um entendimento de que esses documentos fazem parte 

de um aparato burocrático desnecessário, como posto pelo Professor B: “eu sou a favor de 

uma educação objetiva, né, nós temos que ser muito objetivos, nós temos muita informação 

para manipular, e portanto a objetividade é fundamental.” (CE 2, p. 14), como também o 

Professor C: “Essa é a pior parte para mim, burocracia” (CE 3, p.12). Essa percepção pode ser 

fruto de um senso comum de que toda normatização, documentação ou organização seja uma 

disfunção burocrática.  

A burocracia é um ente necessário para o bom andamento dos processos, em especial 

os processos educacionais, que precisam de elementos indicadores para sua completa 

realização e que devem ser conhecidos por todos os atores do processo. A atividade docente, 

como qualquer outra atividade humana, precisa de organização e planejamento, para que os 

objetivos na relação professor/ aluno, mediada pelos conteúdos disciplinares na construção do 

saber, sejam atingidos (OLIVEIRA, 2011). Portanto, esses instrumentos didático-pedagógico 

são necessários à execução da atividade docente no cotidiano, dentro de uma sequência 

gradativa.   

O projeto didático-pedagógico, segundo Oliveira (2011), trata do planejamento geral 

da atividade educacional, quer no âmbito do curso, da instituição e da política educacional. 

Estabelece as diretrizes que norteiam a grade curricular de um determinado curso educacional. 

Nele se encontram a estrutura e as bases para o planejamento de um determinado ramo do 

saber. A ementa disciplinar expressa o resumo do conteúdo a ser trabalhado numa disciplina 

escolar. Ela deve ser aprovada pelo órgão competente, que na maioria dos casos é o Colegiado 

de Curso. Não deve ser modificada à revelia desse órgão nem do professor ministrante, mas 

pode ter alterações desde que submetida à aprovação dos colegiados de curso ou órgão 

competentes.  

Já o programa de disciplina consiste no instrumento didático-pedagógico que 

materializa, distribui e desenvolve o conteúdo da ementa disciplinar, devendo ser elaborado a 

partir da ementa da disciplina. Desse modo, o programa de disciplina deve conter “a 

identificação, a ementa, objetivo geral, os objetivos específicos, os conteúdos, os 

procedimentos metodológicos, os recursos didáticos, as atividades discentes, a avaliação, o 

cronograma geral e as referências ou fontes bibliográficas.” (OLIVEIRA, 2011, p. 124).  
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Num breve resumo desses instrumentos, o Professor C define: 

 
é organização, porque um plano de qualquer coisa com o próprio nome diz 
é um “plano”. Então, eu vou fazer um plano de ensino que a gente faz todo 
semestre, então ali na hora que eu vou fazer o plano de ensino eu paro para 
pensar, vou fazer isso aqui depois aqui, depois isso aqui, espera aí, aí vou lá 
no computador aí verifico o que é que tem disponível disso aqui. (CE 3, p. 
12) 

 

Dentro do processo de formação de professores, esses elementos são constituintes dos 

saberes curriculares, que segundo Tardif (2014), correspondem aos discursos e métodos a 

partir dos quais a instituição educacional categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 

definidos, aparecendo concretamente na forma de programas escolares que os professores 

devem saber aplicar. Para este mesmo autor, “o professor ideal é alguém que deve conhecer 

sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

Ciências da Educação e à Pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 

experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF, 2014, p. 39).  

Portanto, esses instrumentos precisam ser entendidos de maneira global e permeados 

por um conceito norteador no qual se fundamentam. Assim como já destacado anteriormente 

pela Professora A quando afirma que “não é o conceito de uma pessoa é o conceito de um 

grupo de pessoas que criam um caminho para aquilo.” (CE 1, p. 7).  

Esses conceitos são apresentados de maneiras distintas nos dois Projetos. Em sua 

introdução, o Perfil 8804-1 indica que sua estrutura curricular tem o objetivo de proporcionar 

o embasamento teórico-prático necessário ao futuro desempenho profissional dos alunos. Para 

Tardif (2014), a formação inicial visa habituar os alunos, futuros professores, à prática 

profissional dos professores de profissão e fazer deles práticos reflexivos. Percebe-se também 

no documento uma diferenciação das chamadas disciplinas pedagógicas que ficam sob a 

responsabilidade de uma outra coordenação. Bellochio (2003) afirma que o educador musical 

precisa fazer/pensar música e ter condições de repensá-la com base em situações vividas e 

internalizadas no desenvolvimento de sua prática educativa, apontando que os saberes do 

campo da música e do saber pedagógico da educação precisam ser vividos e contextualizados 

por meio de experiências variadas.  

Já no Perfil 8805-1, a seção Marco Teórico aponta as concepções teóricas que 

nortearam a elaboração do documento. Vale salientar a atenção que o documento tem com as 

diversas concepções sobre educação musical e currículo. Essa parte do documento faz a 

contextualização do curso desde sua formação, indicando que no início de suas atividades as 
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teorias de currículo predominantes eram as Tradicionais, que refletem uma ideia tecnicista. O 

novo currículo propõe uma ruptura com o paradigma tradicional, mais ligado às teorias pós 

críticas, propondo o Modelo estrutural pedagógico-musical (KRAEMER, 2000) como 

referencial para a proposta curricular, como podemos observar em: 
 
Esse pressuposto deriva do Modelo Estrutural Pedagógico-Musical proposto 
por Kraemer (2000) e permeia toda a proposta curricular. O autor, tendo 
como foco a apropriação e transmissão da música, aponta as tarefas, 
aspectos, análises e campos de aplicação da pedagogia musical. As tarefas 
propostas são compreender/interpretar, descrever/esclarecer e 
conscientizar/transformar. Para realizar tais tarefas, devemos considerar os 
aspectos filosóficos, antropológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, 
políticos, pedagógicos e musicológicos, entre outros. A educação musical 
escolar e extraescolar são os campos de aplicação, que servirão também 
como objetos de análise. (UFPE, 2013, p. 25) 

 

Os documentos acabam por influenciar e potencializar quais os tipos de saberes 

docentes (profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais) que serão mobilizados 

pelos Professores, já que representam a teorização do que será objetivado na prática. Isso 

pode ser percebido quando a Professora A afirma: “então se você pensa em um curso, em uma 

formação em que a presença de tecnologias é impactante, isso vai nortear a escolha do que 

você vai oferecer no seu plano de aula, ou o que vai estar na ementa do seu curso.” (CE 1, p. 

6).  

Observamos então que o Perfil 8804-1 não faz menção às TDIC, em nenhuma das suas 

seções. Nem mesmo nos programas de disciplina, exceção feita pela disciplina MU678 - 

Sequenciamento MIDI, cujo tema e conteúdos é a utilização de softwares para gravação e que 

começou a ser válida somente a partir do primeiro semestre do ano 2000.  No aspecto de 

direcionamento metodológico, os planos também não preveem ou apresentam nenhuma 

inserção das TDIC. Observou-se também a ausência de outras duas seções que versassem 

sobre o procedimento metodológico além do processo de avaliação. 

No Perfil 8805, a primeira menção mais específica quanto às TDIC aparece na seção 

Objetivos. Um dos objetivos específicos elencados é o de “refletir e discutir os múltiplos 

aspectos das relações comunicacionais dos alunos com a música produzida pelos meios 

tecnológicos contemporâneos que trazem novos paradigmas perceptivos e novas relações de 

espaço/tempo” (UFPE, 2013, p. 28, grifo nosso). Outra menção se dá na seção Perfil 

Profissional do Egresso, quando indigita que  

 
O licenciado em Música pela UFPE será um profissional habilitado a atuar 
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como docente na Educação Básica e nos diferentes contextos da Educação 
Não-Formal. o aluno formando terá condições, habilidades e conhecimentos 
nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas 
inerentes à área da Música.  (UFPE, 2013, p. 29, grifo nosso) 
 
 

A seção Conhecimentos, Atitudes e Habilidades  aponta que o licenciado em Música, 

ao final do curso, estará habilitado a atender às novas demandas do mercado, buscando 

“assimilar as novidades tecnológicas e utilizar as diferentes fontes e veículos de informação  e 

desenvolver projetos de pesquisa científica e tecnológica em música visando à criação, ao 

desenvolvimento, à compreensão e à difusão da cultura musical” (UFPE, 2013, p. 32, grifo 

nosso) 

Porém, nos programas de disciplina do Perfil 8805 analisados, ainda há uma presença 

tímida das TDIC. A parte da Metodologia dá algumas indicações de utilização de instrumento 

ou aparato tecnológico. Expressões como “Audições comentadas de áudio/vídeo de repertório 

variado”, “Aulas expositivas, no formato multimídia”, evidenciam uma predominância das 

tecnologias audiovisuais, o que pode ser facilmente explicado pela especificidade das 

disciplinas (MU945 - Tecnologia aplicada à educação Musical;MU923 - Percepção 

Musical). 

Os programas não apresentam se os trabalhos ou projetos decorrentes da dinâmica e 

avaliação das disciplinas são entregues utilizando a internet ou sistemas de armazenamento 

virtual. Nem se a comunicação entre os professores e a turma fora do ambiente de sala de aula 

é feita utilizando algumas das redes ou mídias sociais.  Nos programas de disciplinas 

analisados, não há menção ou previsão de alguma experiência em Educação à Distância 

(EAD) ou da utilização de softwares mais específicos, embora esses aspectos sejam abordados 

em suas falas durante a entrevista (CE 3, p. 3-4).  

Ou seja, a presença ainda sutil das TDIC nos documentos é fundamental para a 

indicação de quais saberes são mobilizados pelos Professores, entendendo que os mesmos são 

apontados como referência na relação com as mesmas. Esses saberes podem ser os saberes 

experienciais, adquiridos através da percepção e prática profissional, como também os saberes 

pedagógicos, já que alguns dos sujeitos, como o Professor C, buscaram o conhecimento 

teórico a respeito das tecnologias na educação.  

O novo plano pedagógico de curso (Perfil 8805) é um ponto de convergência entre os 

professores entrevistados. Todos os entrevistados entendem que esse novo documento 

representa um grande avanço nos mais diversos campos. De acordo com pesquisa de Pereira e 

Aguiar (2010), o plano pedagógico anterior (Perfil 8804-1) apresentava lacunas significativas 
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na formação inicial do professor de música, ampliando a importância do novo plano. A 

Professora A ratifica o progresso com o novo plano: 

 
Olha, eu acho que a gente tem um projeto pedagógico de licenciatura bem 
moderno, que precisa de ajustes, mas que ele está… assim, eu tenho 
frequentado umas reuniões ligadas à extensão e a gente vê que nós, em 
relação a outros planos pedagógicos de outros cursos, a gente já avançou 
algumas coisas, inclusive no discurso, porque o nosso plano, ele tem três 
anos, quatro anos” (CE 1, p. 7) 

 

Essa evolução em relação ao antigo projeto apresenta alguns pontos chave que são 

elencados na terceira Seção do Perfil 8805, Justificativa para a Reformulação, dentre os quais 

ressaltamos: i) a elaboração de um currículo que pudesse atender não somente o estabelecido 

pelas legislações nacionais mas também às necessidades do mercado de trabalho atual, 

proporcionando uma competente profissionalização dos alunos, já que há uma multiplicidade 

de atuações do músico na modernidade; ii) o descontentamento com a distribuição da carga 

horária total  do curso em 5 (cinco) anos (UFPE, 2013). 

É também indicado qual o aparato legal que norteou as mudanças, dentre os quais 

destacamos: as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana (incluindo o 

componente curricular obrigatório MU914 – História e Cultura Afro-Brasileira);  o Decreto 

5.626/2005, que trata da inclusão de LIBRAS como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores (inclusão da disciplina LE716 – Introdução a LIBRAS); a 

Lei 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, do ensino de Arte 

articulando-o com a questão da cidadania; o Artigo 4° da Resolução CCEPE n° 12/2008 e o 

Art. 2° da Resolução CNE/CP 02/2002 (que tratam da carga horária mínima e do tempo de 

integralização total dos cursos de licenciatura); a lei 11.769/2008 que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica, alterando a LDB, Lei de Diretrizes 

e Bases - Lei 9.394/96 (UFPE, 2013).  

A mesma seção também indica que a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, evidenciou 

ainda mais a necessidade de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Música da UFPE. Segundo Duarte e Almeida (2011), houve alterações na motivação dos 

que escolhiam o curso de licenciatura em Música da UFPE no exame vestibular após a 

aprovação da referida Lei, como explicitado abaixo:  
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um dos mais importantes objetivos dessa reformulação pedagógica é efetivar 
a ampliação do foco na formação profissional de docentes […] Dos discentes 
que estavam no curso até 2009, 67,47% assinalaram a opção “ser professor” 
como objetivo ao entrar no curso. Em 2011, esse percentual subiu para 
85,71% (UFPE, 2013, p.19)  

  

A reformulação aponta para uma estrutura que forme o licenciando para atuar no 

ensino básico ou em outros ambientes educativos, indicando que o “futuro profissional da 

docência precisa ser orientado a assumir uma postura pedagógica com múltiplas 

possibilidades de formação musical do aluno.” (UFPE, 2013, p. 19). Vale salientar que Tardif 

(2014) indica que o ensino se desenvolve num contexto de múltiplas interações que 

representam condicionantes diversos para a atuação do professor.   

A seção também destaca que o Perfil 8805 foi fruto de pesquisas, análises e discussões 

de “currículos de cursos de música, mantidos por outras representativas universidades 

brasileiras, atentando-se também para as reivindicações dos alunos.” (UFPE, 2013, p. 20). 

Este olhar plural na feitura do documento corrobora o que foi posto por Souza (2009), ao 

definir a praxis pedagógica como a síntese da prática docente, discente e gestora na condução 

de uma prática epistemológica que garante a construção de conhecimentos ou dos conteúdos 

pedagógicos.    

Foi possível constatar que todos os professores entendem que as mudanças realizadas 

no plano de curso foram de grande valia. Para a professora A, “foi uma mudança muito 

radical, mas assim, eu acho que tem várias coisas que já estão apontadas nesse plano 

pedagógico, no projeto pedagógico” (CE 1, p. 7).  Porém, há o reconhecimento de que ainda 

não são suficientes. Segundo o Professor C, “não estranhe nada se houver várias modificações 

nesse perfil atual, atualizações, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer e não vai 

demorar muito.” (CE 3, p. 14). O Professor B afirma que “eu acho que tudo pode ser 

consertado, tudo pode melhorar, e tudo é passivo de problemas” (CE 2, p. 15).  

Os cursos de licenciatura em Música no Brasil têm passado por momentos de 

modificações conceituais e novos direcionamentos curriculares. Para realizar uma reforma 

curricular é preciso ter a ousadia de reinventar formas que reflitam as concepções adotadas e 

que provoquem transformações nas estruturas existentes em termos de espaço (político, 

institucional, físico, geográfico, virtual), de tempo (objetivo e subjetivo) e de seleção e 

organização dos conhecimentos musicais (KLEBER, 2003). Hentschke (2003, p. 54) indica 

que as reformas “demandam uma mudança de paradigma educacional, das práticas de ensino, 

das múltiplas formas de aprendizagem, da seleção de conteúdo, da didática, enfim, de todo o 

processo de formação profissional em nível de graduação”. Essa ideia permeou a feitura do 
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Perfil 8805, como pode ser percebido no trecho abaixo: 

 
dessa forma, o Departamento de Música da Universidade Federal de 
Pernambuco, impulsionado pelas constantes transformações no cenário 
interno e externo à UFPE, modifica o seu Projeto Pedagógico visando 
atender às novas relações dos processos de ensino e de aprendizagem da 
música na atualidade. As modificações procuram flexibilizar o currículo 
para contemplar as demandas da educação musical formal e não-formal, 
governamental e não-governamental; da música erudita e popular, 
procurando estreitar a relação entre a teoria e a prática. (UFPE, 2013, p. 18)   

 

Um dos objetivos da formação docente em música é a capacitação de um profissional 

que deve ser flexível, reflexivo e capaz de perceber e agir sobre realidades muito distintas, 

sabendo administrar e gerenciar o conhecimento dos alunos, capacitando-os a compreender o 

mundo musical a sua volta. Tudo isso demanda uma reformulação no modo de pensar, nos 

princípios educacionais, bem como nas perspectivas sobre o conceito de professor de música 

apto a enfrentar um mercado de trabalho mais abrangente (HENTSCKE, 2003). 

Os programas de formação de professores, segundo Tardif (2014), devem 

proporcionar um vaivém constante entre a prática profissional e a formação teórica, entre a 

experiência concreta nas salas de aula e a pesquisa, entre os professores e os formadores 

universitários, proporcionando uma junção orgânica entre a formação universitária e o 

exercício da profissão, processo conhecido como epistemologia da prática profissional. O 

processo de mudanças curriculares acontecido com o curso de Licenciatura em Música da 

UFPE teve na epistemologia da prática sua inspiração, como se pode perceber em: 
 
foram realizados discussões, estudos e debates com o corpo discente e 
docente, principalmente, com o colegiado dos cursos de Música, no intuito 
de propor um currículo, com novas ênfases, que pudesse atender não 
somente o que estabelecem as legislações nacionais mas também às atuais 
necessidades do mercado de trabalho e proporcionar a competente 
profissionalização dos alunos, tendo em vista a multiplicidade de atuações 
do músico que pode ser verificada na modernidade. (UFPE, 2013, p. 17) 
 

A ideia da mutabilidade do currículo deve ser algo constante nos processos educativos. 

De fato, o currículo precisa ter um perene e contínuo processo de mudanças. O currículo não 

pode ser associado a apenas um documento didático. Seu aspecto é bem maior e abrange uma 

gama de caracteres do âmbito educacional e social simultaneamente, essa relação significa 

uma organização das experiências humanas em prol da prática educativa, além de uma relação 

com a temporalidade, porém seu conceito abrange diversos segmentos da educação. 

Diante do exposto, conseguimos depreender que os professores apresentaram 
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motivações semelhantes para a presença das TDIC em suas práticas, que se resumem à 

facilitação do trabalho e o reconhecimento de mundo digital. Os Professores B e C também 

apresentam uma visão comum que compreende os documentos norteadores como excesso de 

burocracia, porém estes são fundamentais para o processo de mobilização dos saberes 

docentes na prática. Foi possível perceber um processo de evolução na elaboração e 

concepção dos documentos, especialmente quando se compara o Perfil 8804-1 com o Perfil 

8805, já que a diferença temporal entre as últimas reformas do Perfil 8804-1 e a elaboração do 

Perfil 8805 é de aproximadamente quinze anos. Essa evolução também é percebida pelos 

Professores. Porém, nenhum dos documentos apresenta uma presença efetiva das TDIC, o que 

proporciona a indicação de quais saberes serão mobilizados. Os documentos ainda recorrem à 

uma visão instrumentalista das mesmas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O nosso estudo teve como objetivo compreender como os saberes relacionados às 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são construídos pelos professores 

do curso de licenciatura em música da UFPE. Para tal, os objetivos específicos foram: a) 

identificar quais são os saberes mobilizados pelos professores do curso de Licenciatura em 

Música da UFPE música quando utilizam as TDIC em sua prática pedagógica; b) identificar 

nos documentos norteadores da prática pedagógica (programa de disciplina, projeto 

pedagógico de curso) a presença das TDIC; c) analisar as concepções dos professores quanto 

à importância das TDIC na formação docente em Música. 

O percurso metodológico para atingir esses objetivos incluiu a definição do curso de 

Licenciatura em Música da UFPE como campo de pesquisa e o Estudo de Casos Múltiplos, 

com abordagem qualitativa, como estratégia de pesquisa utilizada. Os participantes da 

pesquisa foram 3 professores integrantes do corpo docente do referido curso, indicados pelos 

licenciandos como referência na utilização das TDIC em sua prática docente. Esses 

professores aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, sendo denominados Professor 

A, Professor B e Professor C. Os dados foram coletados através de entrevistas 

semiestruturadas e análise documental dos programas de disciplina ministradas pelos 

Professores participantes da pesquisa e dos Projetos Pedagógicos do Curso (Perfil 8804-1 e 

Perfil 8805). O tratamento desses dados foi feito por meio da técnica de análise de conteúdo 

de Bardin (2011). 

Nosso referencial teórico foram os estudos relativos aos Saberes Docentes (TARDIF, 

2014; GAUTHIER, 1998), além de teóricos que versassem sobre assuntos relacionados às 

TDIC (PRENSKY, 2001; PEIXOTO, 2009; CASTELLS, 2006; WHERTEIN, 2000). 

Entendemos que o contexto de mudanças estimuladas pelo avanço tecnológico promoveu 

impactos em toda a sociedade, e por consequência, nos processos de ensino e aprendizagem, 

além de exigir novas habilidades e uma mobilização diferenciada dos saberes por parte dos 

atores destes processos.  

Os dados colhidos pelas entrevistas e pelos documentos acima citados nos permitiram 

obter informações que contribuíram para compreender os saberes mobilizados pelos 

professores entrevistados, bem como explicitar as concepções destes quanto à importância das 

TDIC na formação docente em música, o entendimento e conceitos que os mesmos tinham 

dos documentos norteadores da prática docente e sua relação com as TDIC, além de perceber 

sua conexão pessoal com os mais diversos meios tecnológicos. Assim, a análise se 

concretizou a partir das seguintes categorias: A formação inicial e sua influência na prática 
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docente; Tecnologia: relação pessoal, conceito e possibilidades; TDIC e formação docente em 

Música; e Saberes mobilizados e sua relação com os documentos norteadores. 

No que se refere à formação inicial e sua influência na prática docente, observamos 

que os entrevistados apresentam características semelhantes àquelas encontradas em outros 

cursos de graduação em Música. Os Professores A e B são bacharéis em Música e o Professor 

C é o único formado em um curso de licenciatura em Música. Quanto à formação continuada, 

a Professora A fez mestrado em Música, e os Professores B e C são doutores na área de 

Música, mas nenhuma das titulações foi realizada na subárea da Educação Musical.  

A formação inicial em um curso de bacharelado demandou dos Professores A e B o 

desenvolvimento de conhecimentos necessários à profissão docente, através da experiência 

profissional, por meio do saber experiencial. Esse saber interativo, mobilizado e modelado no 

âmbito das interações entre o professor e os outros atores educativos toma uma dimensão 

ainda mais importante nessa nossa análise, por ocorrer no âmbito de um curso de formação de 

professores de música. Essa relação com os saberes da experiência se estende também ao 

Professor C que, de maneira distinta, inseriu em sua prática esse saber aberto, poroso, 

permeável, que integra experiências novas adquiridas ao longo do caminho (TARDIF, 2014).  

Além desses saberes, o Professor C podia mobilizar também os saberes pedagógicos, 

curriculares e disciplinares, uma vez que tais saberes fizeram parte de sua formação inicial. 

No que diz respeito às tecnologias, foi interessante perceber como esses professores 

não se consideravam “usuários ávidos dos dispositivos tecnológicos”, muito embora tenham 

sido apontados pelos estudantes como referência na utilização dos mesmos. A indicação 

causou surpresa ao Professor B, que ressaltou sua pouca relação pessoal com as tecnologias. 

Ademais, notamos que os professores ainda têm uma visão instrumentalista das TDIC 

(PEIXOTO, 2009). Em seus depoimentos, apresentam a tecnologia como uma ferramenta 

facilitadora da atividade docente, o que de fato nem sempre acontece. Além dos conteúdos a 

serem trabalhados, o docente precisa dominar uma série de softwares, sistemas, bem como a 

comunicação através das redes sociais, que não eram exigidos anteriormente. Porém, os 

docentes entendem que as possibilidades abertas pelo aparato tecnológico podem enriquecer e 

muito a prática profissional, bem como a formação dos futuros professores.   

Verificamos, assim, que a visão da tecnologia como mero instrumento ou recurso 

didático é oriunda de uma construção de conhecimento tecnológico na perspectiva de 

imigrantes digitais (PRENSKY, 2001). Ou seja, muito embora haja a tentativa dos sujeitos em 

se inteirar nos processos de apropriação das tecnologias, ele nunca será igual ao dos nativos 

digitais, e os seus “sotaques” serão sempre percebidos.  
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Os participantes da pesquisa atestaram a necessidade e a importância da presença das 

TDIC na formação do professor de música. Isso é decorrente do entendimento e da percepção 

de um mundo completamente imerso no meio digital, fazendo com que: i) as gerações mais 

jovens, que já convivem com esse meio, venham para os programas de formação de 

professores, o que promove o repensar de suas práticas como docentes; ii) a consciência de 

que esses futuros professores precisam estar aptos a responder às exigências de uma geração 

ainda mais jovem quando no futuro exercício de sua prática profissional. Mais uma vez é 

perceptível a mobilização dos saberes experienciais para que essa demanda seja atendida.  

Contudo, as ações promovidas pelos professores ainda são permeadas por uma visão 

instrumentalista, característica também percebida nos documentos quando se referem às 

TDIC. Essa visão instrumentalista fez com que os docentes indicassem a necessidade de 

melhorias na infraestrutura como um fato que acarretaria em uma apropriação mais efetiva 

das TDIC na formação, bem como o oferecimento de novas modalidades de ensino, como o 

EAD. O Projeto Pedagógico de Curso mais recente, por sua vez, já apontava para 

investimentos a serem realizados nessa área.  

Conseguimos coligir que os professores possuem motivações semelhantes para a 

presença das TDIC em suas práticas: a facilitação do trabalho docente e o reconhecimento de 

mundo digital. No entanto, os saberes mobilizados em suas práticas nem sempre se conectam 

com os princípios e as metas dispostos no Projeto Pedagógico de Curso. Isso fica 

demonstrado, especialmente, no discurso de dois dos professores pesquisados quando nos 

permitem inferir que não possuem uma compreensão profunda da amplitude e necessidade 

dos documentos norteadores da prática docente. Há um entendimento de que esses 

documentos são a representação de uma disfunção burocrática com as quais é preciso lidar. 

Essa concepção inclui também o professor licenciado que, nesse momento específico, não 

demonstrou mobilizar os saberes curriculares, aqueles que se apresentam na forma de 

programas e documentos escolares com os quais os professores trabalham cotidianamente 

(TARDIF, 2014). 

Por entender que esses documentos são elementos que têm conexão direta com o 

trabalho dos professores pesquisados, que são tidos como referência na relação e utilização 

das TDIC, consideramos que a presença ainda insignificante de elementos relacionados às 

TDIC na documentação é ainda preocupante, especialmente quando nos reportamos para a 

importância das TDIC na formação do professor de música em uma sociedade de nativos 

digitais. Apesar disso, compreendemos que essa ausência pode contribuir para a mobilização 

e construção dos saberes na prática. Tanto os saberes experienciais, que são saberes baseados 
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no trabalho cotidiano dos professores e no conhecimento do seu meio (TARDIF, 2014), como 

os saberes pedagógicos, evidenciado quando um dos professores informou ter buscado o 

conhecimento teórico-prático por meio de pesquisas acadêmicas desenvolvidas sobre as 

tecnologias na educação. 

Verificamos uma clara evolução na concepção do Projeto Pedagógico de Curso atual, 

que se materializou por meio de uma melhor estruturação, além de justificativas e referencial 

teórico bem definido. No entanto, ainda encontramos uma dificuldade relativa ao fato de 

professores e discentes estarem sob a égide de documentos com origens temporais tão 

diferentes. Há uma separação de quase quinze anos desde as últimas reformas feitas no Perfil 

8804-1 para a elaboração e implementação de Perfil 8805, o que mostra uma discrepância 

quanto a discursos, fundamentações, concepções e, principalmente, no que diz respeito à 

presença e utilização das TDIC. 

Pudemos observar também que os demais saberes, tais quais os saberes da formação 

profissional, saberes disciplinares e saberes curriculares (TARDIF, 2014), permeiam os 

documentos. Porém, vale salientar que esses saberes são ressignificados na prática, a partir 

das experiências dos professores pesquisados, resultando então nos saberes experienciais. 

Esse processo é algo dinâmico, vivo, experimentado na vivência do trabalho e na vivência 

com os discentes e a gestão (PEREIRA, 2013).  

Podemos concluir que os saberes docentes relacionados às TDIC, no contexto da 

licenciatura em Música da UFPE, são construídos por professores Imigrantes Digitais, o que 

propicia uma visão e prática instrumentalista da tecnologia sem, no entanto, deixar de 

reconhecer a importância destas dentro do processo de formação inicial docente em música. 

Esta visão acaba por não permitir o entendimento da tecnologia como conhecimento 

específico da música. Os saberes construídos, em sua maioria, podem ser considerados 

experienciais e são resultado da formação inicial dos docentes, das demandas do corpo 

discente, que é constituído por nativos digitais, e da documentação que fundamenta suas 

práticas.  

Foi nosso intuito contribuir para a discussão sobre a formação de professores de 

música e os saberes relacionados às TDIC. Sabemos, no entanto, que essa discussão não 

abarca todas as questões referentes ao tema proposto. Dentre as questões pendentes para 

futuras pesquisas, apresentamos as seguintes: quais aspectos devem ser tratados na formação 

de professores de música para a lida com alunos nativos digitais? Quais os saberes devem ser 

mobilizados para uma formação crítica em relação às TDIC? Quais concepções sobre a 

tecnologia estão presentes nos professores em formação?  
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Assim, reforçamos a necessidade de se propiciar a expansão do conhecimento sobre os 

saberes necessários para um bom desenvolvimento da profissão docente nos dias atuais e uma 

maior reflexão sobre os processos de formação inicial para a docência em música.  
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GLOSSÁRIO 

A realização deste glossário, pretende trazer informações básicas sobre os termos incluídos 

no texto. Utilizamos fontes de acesso fácil como a Wikipédia (enciclopédia colaborativa 

digital) e o site Significados <www.siginificados.com.br>  

 

BLOGGER  Plataforma gratuita de blogs pertencente à empresa Google 
www.blogger.com 

DROPBOX   Serviço de armazenamento de dados em nuvens www.dropbox.com 

E-MAIL  O termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas que utilizam a Internet e 

são baseados no protocolo SMTP, como aqueles sistemas conhecidos como intranets, que 

permitem a troca de mensagens dentro de uma empresa ou organização e são, normalmente, 

baseados em protocolos proprietários”. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail>. 

FACEBOOK  é uma rede social operada e de propriedade privada da Facebook 

Inc.<www.facebook.com>  

FINALE  Programa de computador de código fechado para editoração de 

partituras. <http://www.finalemusic.com/>. 

GOOGLE   Plataforma da internet que oferece serviços de busca. www.google.com 

GOOGLE DRIVE  Serviço de armazenamento de dados em nuvens da plataforma Google 

<www.google.com/drive>   

HD    Sigla para Hard Drive, disco rígido de armazenamento de dados 

MOODLE  acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment", é um software livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente 

virtual. 

MIDI  abreviatura de Musical Instrument Digital Interface -Interface Digital 

para Instrumentos Musicais; é uma tecnologia padronizada de comunicação entre 

instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos possibilitando que uma composição 

musical seja executada, transmitida ou manipulada por qualquer dispositivo que reconheça 

esse padrão. 

ORKUT   rede de relacionamentos extinta em 2014. 

PODCAST   forma de transmissão de arquivos multimídia na internet criado pelos 

próprios usuários 
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SMARTPHONE telefone celular inteligente com programas executados por um sistema 

operacional equivalente aos computadores. 

SOFTWARE  programa armazenado em discos ou circuitos integrados de computador 

STREAMING  é uma forma de transmissão de áudio e vídeo através de uma rede 

qualquer de computadores sem a necessidade de efetuar downloads.  

TABLET   computador portátil, de tamanho pequeno, fina espessura e com tela 

sensível ao toque. 

TWITTER   rede social, que permite aos usuários enviar e receber atualizações 

pessoais de outros contatos, em textos de até 140 caracteres. 

USB    a sigla em inglês de Universal Serial Bus (“Porta Universal”, em 

português), um tipo de tecnologia que permite a conexão de periféricos sem a necessidade 

de desligar o computador, além de transmitir e armazenar dados. 

WHATSAPP  aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens 

pelo celular sem pagar.  

YOUTUBE   página da internet que permite que os seus usuários carreguem e 

compartilhem vídeos em formato digital. 
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. Formação Acadêmica e Experiência Profissional 
 
. Disciplinas ministradas 
 
. Conceito pessoal sobre Tecnologia 
 
. Uso pessoal de Tecnologia 
 
. Influência dos elementos norteadores da prática pedagógica (planos de curso, projeto 
pedagógico de curso, ementas de disciplina) quanto ao uso das tecnologias. 
 
. Relevância das TDIC na formação do licenciando em música e na prática docente 
musical 
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Título da pesquisa: Saberes docentes e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no 

curso de licenciatura em música da UFPE 

Mestrando: Matheus Henrique da Fonsêca Barros  

Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Maria Galdino de Almeida 

APÊNDICE C – Carta de Intenção Coordenação 
 
 
 
 
 
Prezado(a) chefe(a) do Departamento de Música da UFPE, 
 
 
Sou aluno do Mestrado em Educação da UFPE e estou desenvolvendo uma pesquisa que visa compreender como 
os saberes docentes relacionados ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são 
construídos pelos professores da licenciatura em música da UFPE. 
 
Os avanços da tecnologia tem influenciado diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a Música. Todas essas 
transformações podem enriquecer o trabalho musical, além de configurar novas formas de aprender e ensinar 
música. 
 
Gostaria de pedir a sua colaboração, autorizando a utilização dos dados fornecidos pelo questionário e roteiro  de 
entrevista em anexo. Todas as informações coletadas serão utilizadas para fins de pesquisa. Serão mantidos os 
procedimentos éticos necessários para preservar a integridade das pessoas envolvidas na pesquisa. 
 
 
 
Agradeço sua colaboração,  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Matheus Henrique da Fonsêca Barros                                                             Cristiane Maria Galdino de Almeida 
Mestrando da UFPE  Professora Orientadora 
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Título da pesquisa: Saberes docentes e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no 

curso de licenciatura em música da UFPE 

Mestrando: Matheus Henrique da Fonsêca Barros  

Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Maria Galdino de Almeida 

APÊNDICE D – Carta de Intenção Professor 
 
 
 
Prezado(a) professor(a), 
 
 
Sou aluno do Mestrado em Educação da UFPE e estou desenvolvendo uma pesquisa que visa compreender como 
os saberes docentes relacionados ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são 
construídos pelos professores da licenciatura em música da UFPE. 
 
Os avanços da tecnologia tem influenciado diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a Música. Todas essas 
transformações podem enriquecer o trabalho musical, além de configurar novas formas de aprender e ensinar 
música. 
 
Gostaria de pedir a sua colaboração, autorizando a utilização dos dados fornecidos no questionário em anexo. 
Todas as informações coletadas serão utilizadas para fins de pesquisa. Serão mantidos os procedimentos éticos 
necessários para preservar a integridade das pessoas envolvidas na pesquisa. O seu nome não será divulgado em 
hipótese alguma. 
 
 
 
Agradeço sua colaboração,  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Matheus Henrique da Fonsêca Barros                                                             Cristiane Maria Galdino de Almeida 
Mestrando da UFPE  Professora Orientadora 
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Título da pesquisa: Saberes docentes e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no 

curso de licenciatura em música da UFPE 

Mestrando: Matheus Henrique da Fonsêca Barros  

Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Maria Galdino de Almeida 
 
 APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
 
 
 
Eu____________________________________________________________________, professor do curso  de 
Licenciatura em Música da UFPE , declaro estar ciente das propostas da pesquisa " Saberes Docentes e 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no curso de Licenciatura em Música da UFPE” e 
autorizo o Mestrando Matheus Henrique da Fonsêca Barros e a professora Cristiane Maria Galdino de Almeida, 
orientadora deste projeto de pesquisa, a utilizarem as informações por mim fornecidas para fins de publicação e 
apresentação, desde que mantido o meu anonimato. 
 
 
 
 
 
 
___________________, ____ de __________________________ de 20 
 


