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Essa dinâmica é fruto das considerações teóricas que temos sobre o papel e a 

importância do estágio na formação de professores, pois acreditamos que 

para uma real aproximação com o futuro campo profissional é necessário 

que os estudantes levantem dados, observem a prática de profissionais mais 

experientes, reflitam, analisem, conceituem, busquem articular as teorias 

estudadas com as situações práticas, procurem articular os vários elementos 

que estão percebendo na realidade observada de modo que avancem no seu 

desenvolvimento pessoal e na constituição dos seus estilos de atuação. 

(ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 29). 

 



 
 

  

RESUMO 

 

O Estágio Supervisionado é uma questão discutida no campo da Educação Musical 

como forte instrumento na formação docente, em razão de aproximar o licenciando com a 

realidade profissional. Partindo dessa premissa, esta Pesquisa teve como objetivo analisar o 

processo de construção da identidade profissional do docente, especificamente daquele 

licenciado em Música pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (EMUFRN). A metodologia aplicada foi de abordagem qualitativa através do método 

do estudo de caso. Como técnicas de pesquisa, trabalhou-se com análise de documentos, 

aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. O referencial teórico foi embasado nos 

estudos de Mizukami (2005-2006), Nóvoa (2009), Pimenta (2012), complementados por 

autores da Educação Musical, como Bellochio (2003), Mateiro; Souza (2014a), Buchmann 

(2008), Azevedo (2007) e Tourinho (1995), cujas pesquisas focam na formação docente. Os 

participantes da pesquisa foram 4 docentes selecionados das redes pública e privada de ensino 

da cidade de Natal/RN, egressos do curso de Licenciatura em Música da EMUFRN formados 

entre os anos de 2010 e 2014. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de 

conteúdo, abordando questões que remetem a uma reflexão acerca do modelo e 

procedimentos do Estágio Supervisionado na EMUFRN. Espera-se com esse Trabalho 

contribuir de forma significativa na construção da identidade do professor de Música 

reconhecendo no Estágio Supervisionado o espaço formativo fundamental desse processo.  

 

Palavras-chave: Educação Musical. Estágio Supervisionado. Formação Docente. Identidade 

Profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The Supervised Internship is a question discussed in the field of music education as a 

powerful tool in teacher training, because of the licensing approach with the professional 

reality. From this premise, this study aimed to analyze the teaching of professional identity 

construction process, specifically that graduation of music by Music School of the Federal 

University of de Rio Grande do Norte (EMUFRN). The methodology was qualitative 

approach through the case study method. Research techniques, worked with document 

analysis, quiz and semi-structured interview. The theoretical framework was based on 

studies of Mizukami (2005-2006), Nóvoa (2009), Pimenta (2012), supplemented by authors 

of Music Education as Bellochio (2003), Mateiro; Souza (2014a), Buchmann (2008), 

Azevedo (2007) and Tourinho (1995), whose research focus on teacher training. The 

participants were 4 teachers selected from public and private schools in the city of Natal / 

RN, Music Licensing course of EMUFRN formed between the years 2010 and 2014. Data 

analysis was performed through content analysis addressing issues that refer to a reflection 

on the model and procedures of supervised internship in EMUFRN. It is expeceted that with 

this work significantly contribute in the building of the music teacher recognizing the 

Supervised Internship elementary formative space of this process. 

 

Keywords: Music Education. Supervised Internship. Teacher Training. Professional Identity. 
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O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos 

componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o 

corpo de conhecimentos do curso de formação de professores. Poderá 

permear todas as disciplinas, além de seu espaço específico de análise 

e síntese ao final do curso. Cabe-lhe desenvolver atividades que 

possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente, 

das ações docentes, nas instituições, a fim de compreendê-las em sua 

historicidade, identificar seus resultados, os impasses que apresenta, 

as dificuldades. Dessa análise crítica, à luz dos saberes disciplinares, é 

possível apontar as transformações necessárias no trabalho docente, 

nas instituições (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 55).
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante os anos iniciais de atuação como educadora musical percebe-se que 

compreender a Música e seus conteúdos específicos, não é o suficiente para se atuar nos 

diversos contextos educacionais. A vivência em diversos ambientes escolares também pode 

proporcionar a experiência necessária para a aproximação com a realidade profissional. Como 

egressa do curso de Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), a autora deste Trabalho considera importante partir da sua própria experiência 

como discente para refletir sobre o Estágio Supervisionado curricular obrigatório no curso de 

Licenciatura em Música dessa Instituição e sua influência na formação da identidade 

profissional do educador musical.  

Anteriormente ao curso de Graduação, a autora desta Pesquisa ministrava aulas 

individuais e coletivas de Prática Instrumental e Teoria Musical em projetos sociais voltados à 

formação do instrumentista. Simultaneamente à Graduação, prossegue realizando diversas 

atividades de ensino, como estagiária / bolsista no curso de Extensão Universitária, no 

contexto especializado para ensino e aperfeiçoamento da Música e, com isso, realiza o 

aproveitamento de parte das disciplinas de Estágio obrigatório da sua Graduação. Como 

trabalho de conclusão de Curso, realizou uma pesquisa tendo como temática o Estágio 

Supervisionado do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), visando uma reflexão sobre os procedimentos e ações aplicadas à 

disciplina, e, neste momento, volta um olhar sobre a temática da formação inicial de 

professores, especificamente, sobre o Estágio Supervisionado. 

Com a conclusão do Curso, percebe, já durante a sua atuação como profissional, que a 

experiência como estagiária no curso de Extensão foi salutar como alicerce para o 

planejamento e realização das atividades como educadora, porém ainda não se sentia 

capacitada o suficiente para o desempenho desta função. A vivência acadêmica no Estágio 

Supervisionado proporcionou à autora deste Trabalho a aquisição de conhecimento específico 

e o desenvolvimento de habilidades para o exercício da docência, contudo, esta experiência se 

deu apenas no contexto da escola especializada ao ensino de Música, relevando ausência em 

outros contextos como na rede básica nos níveis de Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental e Médio.  

Julgando indispensável à continuidade aos estudos, ingressou no Curso de 

Especialização Educação Musical na Escola Básica - modalidade Latu Sensu, oferecido pela 
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UFRN, no qual a temática referia-se a área de atuação profissional, em que necessitava de um 

olhar especial, contribuindo ainda mais para sua formação como professora. 

Entretanto, apesar de apresentar habilidades desenvolvidas na escola especializada, 

como também em projetos, ainda assim a aproximação com a Escola Básica se mostrou 

necessária, especialmente após a convocação para assumir o cargo de professora de Artes / 

Música na rede municipal de Educação Básica de Natal/RN3. Nesse ínterim, já 

desempenhando a função de professora na rede municipal de Educação, ministrando aulas de 

Música para turmas do Ensino Fundamental I e na rede particular para turmas do Ensino 

Fundamental II, constatou a essencialidade em obter aproximação com a realidade da sala de 

aula da Educação Básica e os saberes adquiridos através da experiência no cotidiano do 

trabalho, impulsionando-a a investigar ainda mais sobre este tema. 

Partindo desse cenário, inicia-se a jornada na tentativa de elucidar os questionamentos 

que surgiram durante um árduo caminhar ao longo da construção da sua identidade 

profissional, buscando esclarecimento sobre a importância do Estágio Supervisionado na 

formação docente.  O Estágio Supervisionado auxilia na formação inicial? O Estágio favorece 

no processo de formação do educador musical? Como a formação, por meio do Estágio, 

atende a necessidade de atuação nos diversos contextos? Como a vivência no Estágio 

contribui para diminuir o impacto da realidade em sala de aula? Qual influência do Estágio 

Supervisionado na formação da identidade profissional do educador musical? Essas questões 

motivaram-na a prosseguir com a Pesquisa sobre a formação docente, por intermédio do 

Estágio Supervisionado, em busca de descobrir o que é necessário para se tornar professor.  

Portanto, a escolha desta Pesquisa é consequência do envolvimento com a temática da 

formação de professores e inquietações sobre o Estágio Supervisionado, tomando-o como 

foco central desta Investigação, visto que, "[...] selecionar um assunto de acordo com as 

inclinações, as possibilidades, as aptidões e as tendências de quem se propõe a elaborar um 

trabalho científico" (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 158), é considerado significativo para 

a vivência nesta etapa de iniciação profissional e, principalmente, por acreditar na função que 

o Estágio exerce na docência em formação. 

Segundo Mateiro e Souza (2014a) a prática de ensino é uma questão discutida no 

campo da Educação como forte instrumento na formação docente. Igualmente, no campo da 

Educação Musical, o Estágio surge como mecanismo de incorporar o ensino de Música e 

                                                 
3
Rio Grande do Norte (RN). 
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integrá-lo aos diferentes contextos de ensino, em razão de aproximar o licenciando com a 

realidade profissional. 

Nos últimos anos, encontramos uma crescente quantidade de trabalhos e publicações - 

livros, revistas, anais, encontros - sobre o Estágio Supervisionado e a formação de professores 

na Educação (MIZUKAMI, 2005-2006; NÓVOA, 2009; PIMENTA, 2005-2006, 2012; 

PIMENTA; LIMA, 2012), abordando as questões voltadas para as concepções, perspectivas, 

campo de conhecimento e pesquisas. 

Na dimensão da Educação Musical além de materiais informacionais - livros, revistas, 

anais de congressos científicos (BELLOCHIO, 2003; CERESER, 2004; BELLOCHIO; 

BEYNEKE, 2007; BUCHMANN; BELLOCHIO, 2008) - sobre o Estágio Supervisionado e 

formação de professores, integram também pesquisas de pós-graduação - dissertações e teses 

(BUCHMANN, 2008; AZEVEDO, 2007). 

Diante do cenário acima exposto, busca-se compreender as implicações do Estágio 

Supervisionado na formação dos educadores musicais e na construção da identidade 

profissional dos mesmos.  

O Estágio Supervisionado como disciplina nos cursos de formação de professores, 

contribui para que a docência esteja pautada na experiência concreta do licenciando, na 

formação do futuro profissional e oferecendo perspectivas de análise didático-pedagógica, 

considerando o conhecimento e a atuação profissional. 

Diante dessas premissas, essa pesquisa divide-se em 6 capítulos:  o primeiro, apresenta 

as motivações dessa Pesquisa e como foi idealizado a composição do Trabalho. O capítulo 2 

apresenta a fundamentação teórica, autores com os quais se discute as concepções sobre 

Estágio Supervisionado como campo de formação profissional dialogando com educadores da 

área de formação de professores com foco no Estágio Supervisionado e na Educação Musical, 

como Pimenta e Lima (2012), Pimenta (2012), Mizukami (2005-2006), Bellochio (2001, 

2003), Mateiro; Souza (2014a), Nóvoa (2009), Buchmann (2008), Azevedo (2007) e 

Tourinho (1995). 

O capítulo 3 discorre sobre os procedimentos metodológicos, descrevendo os 

instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise. Utiliza o estudo de caso com 

uma abordagem qualitativa, coletando os dados a partir de  questionários (APÊNDICE A) e 

entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B) com 4 docentes selecionados formados no curso 

de Licenciatura em Música pela UFRN entre os anos de 2010 e 2014 na cidade de Natal/RN, 

juntamente com a pesquisa bibliográfica e a leitura de documentos oficiais sobre o assunto.   
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O capítulo 4 apresenta o contexto do Estágio Supervisionado diante da legislação 

vigente, as indicações estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que tratam sobre cursos de formação de professores e do ensino de Música bem como 

as resoluções e orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

Conselho Pleno (CP) e Câmara de Educação Superior (CES) para a realização do Estágio 

Supervisionado nas instituições de ensino superior e na UFRN.    

O capítulo 5 expõe sobre o Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em 

Música da UFRN sob a ótica dos participantes da Pesquisa, educadores musicais formados 

que atuam nas escolas de Educação Básica e Especializadas ao ensino de Música. Relata suas 

concepções sobre este componente curricular, procedimentos e contribuições no processo 

formativo de cada um.  

Nas considerações finais, apresentam-se os resultados acerca das implicações que o 

exercício do Estágio Supervisionado exerce na formação de educadores musicais, na 

construção da identidade profissional como docente e as possíveis contribuições para a prática 

pedagógica no curso de Licenciatura em Música da UFRN e o reflexo desta ação na vida 

profissional dos participantes. 

Neste sentido, identifica-se que a experiência do Estágio Supervisionado em diversos 

contextos, constitui processos de descoberta pessoal e da construção da identidade 

profissional do ser professor. Assim sendo, os resultados aqui apresentados podem servir 

como indicações para um novo olhar sobre o papel do Estágio Supervisionado na formação 

docente dos futuros educadores musicais. 
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“Uma parte da aprendizagem da profissão docente só ocorre e só se 

inicia em exercício. Em outras palavras, o exercício da profissão é 

condição para consolidar o processo de tornar-se professor” 

(GUARNIERI, 2005, p. 9). 
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2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DE PROFESSORES: CONSTRUINDO A IDENTIDADE 

DOCENTE EM MÚSICA 

 

O Estágio Supervisionado parte do processo de formação de professores, etapa para a 

reflexão e construção da identidade profissional docente por considerar as atividades, as 

habilidades e as competências construídas através da vivência no campo de trabalho.  

A preparação para a profissão docente, leva em consideração as relações de trabalho 

dos professores, as situações singulares bem como o conhecimento sobre a área e o conteúdo 

de ensino. “O estágio, ao promover a presença do aluno estagiário no cotidiano da escola, 

abre espaço para a realidade e para a vida e o trabalho do professor na sociedade” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 68), significando que, nesse contexto, os licenciandos poderão 

produzir fundamentos ao mesmo tempo que são fortalecidas as bases identitárias da profissão 

docente. 

 

2.1 O Estágio Supervisionado e a formação de professores 

 

A formação dos professores pode desempenhar uma função de grande importância no 

desenvolvimento profissional docente, compreendendo o aspeto pessoal, a atividade 

educativa, a interação entre profissionais e o processo de construção da identidade  

Taprofissional docente. Atualmente, a formação de professores vem percorrendo mudanças de 

diferentes maneiras, em espaços e tempos distintos, tanto por meio de cursos superiores, de 

Licenciaturas em geral, como também por meio de cursos de Pós-Graduação. Do mesmo 

modo, encontramos transformações no que diz respeito às modalidades de ensino presenciais 

quanto a Educação à Distância (EaD), formando profissionais em diferentes Licenciaturas 

para os mais variados processos formativos. 

Muitos são os questionamentos sobre a formação profissional do educador musical, 

considerando a importância na busca da formação docente, do local de trabalho, da carreira e 

da identidade profissional. A preparação deste futuro professor para a realidade de trabalho 

deve considerar aspectos a respeito do aperfeiçoamento individual que envolve o 

conhecimento específico, a experiência, o autoconhecimento e a descoberta do ser professor. 

Este trabalho conceberá a formação de professores em aspectos globais, a fim de que a 

Pesquisa descreva o contexto do Estágio Supervisionado considerando-o como parte do 

processo formativo.  
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Sabe-se que estudos e debates sobre formação docente (NÓVOA, 2009; PIMENTA; 

LIMA, 2012; PIMENTA, 2012) de forma geral, tem se destacado, no tocante a considerar a 

profissionalização do educador, sobre a perspectiva de encarar aspectos dos desafios da 

profissão de professor e da realidade escolar. O Estágio como integrante da formação também 

permite espaço para pesquisas e estudos (MATEIRO; SOUZA, 2014a; BUCHMANN; 

BELLOCHIO, 2007; PENNA, 2007; CERESER, 2004; BELLOCHIO, 2001, 2003) 

apontando a necessidade de investigação sobre a formação do educador que, por sua vez, 

corroboram com a preparação do educador musical, no que diz respeito a: 1) relacionar a 

teoria e a prática; 2) construir o perfil profissional docente; 3) integrar-se aos componentes 

curriculares; 4) aproximar as instituições formadora e concedente do Estágio; 5) formar o 

profissional para atuação em diferentes contextos. 

Pensar na formação de professores é poder refletir sobre o processo formativo 

envolvendo a construção do ser educador, da sua identidade e das relações consigo e com os 

outros. A transição de ser um estudante e se tornar um professor é um caminho repleto de 

incertezas e dúvidas, conectados com as etapas de formação acadêmica e da vivência 

profissional. Desse modo, questiona-se: O Estágio Supervisionado auxilia na formação do 

professor e, consequentemente, na construção da identidade docente do educador musical? A 

fim de desvendar algumas inquietações que acompanham a autora deste Trabalho, é 

necessário compreender algumas concepções sobre professor, docência e estágio e como elas 

se articulam no desenvolvimento do Estágio Supervisionado na formação docente. 

Iniciando esta caminhada, concebemos de modo geral, o professor como um 

especialista que desenvolve práticas pedagógicas destinadas ao processo de ensino e 

aprendizagem e a construção de valores. Gadotti (2007, p. 13, grifos do autor) alicerçado nos 

princípios de Paulo Freire, diz que o professor “[...] é muito mais que um mediador do 

conhecimento, um problematizador [...]. Ele deixará de ser um lecionador para ser um 

organizador do conhecimento e da aprendizagem”. Pimenta (2012) considera que a atividade 

profissional do professor é de natureza pedagógica com finalidade educativa e de transmissão 

de saberes e modos de ação. Nesse contexto, pode-se conceber que professor é um 

organizador e cooperador da aprendizagem, por compreender que muitos fatores de dimensão 

individual e coletiva também influenciam no desenvolvimento da aprendizagem. Gaulke 

(2013, p. 93) diz que: “Ao buscar conhecer o professor iniciante, é importante lembrar que a 

literatura sustenta a ideia de que os professores estão em contínuo desenvolvimento, isto é, 

sempre aprendem”, em vista disso, o desenvolvimento profissional é um processo contínuo de 

identificação. 
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Prosseguindo a caminhada, deparamo-nos com o termo docência, um fragmento do 

processo de construção da identidade profissional, pertencente ao processo de se tornar 

professor, uma vez que trata de um momento importante da atuação profissional. Gadotti 

(2007, p. 55) de forma poética apresenta à docência como “[...] uma atividade baseada em 

perguntas. Por isso não é uma atividade rotineira. [...] é, também uma atividade fascinante. É 

uma atividade de reencantamento permanente”. Desta forma, a docência é representada como 

processo em caráter de transição.  

Por outro lado, Buchmann (2008, p. 20) expõe a docência sobre outra dimensão, 

voltada para a aprendizagem docente em Música, considerando como um "[..] processo 

complexo e paulatino que envolve a formação no curso de Licenciatura, as experiências 

enquanto discente e docente, as concepções pessoais sobre Música e o ensino de Música e 

tantos outros elementos intrínsecos à Educação", em consequência da conexão da formação 

pedagógica, mediante à construção e transmissão do conhecimento. Gadotti (2007, p. 56, 

grifos do autor) diz ainda que: “Na docência o ser e o saber são indissociáveis”, uma vez que 

a identidade docente é constituída e lapidada a partir das relações desde as primeiras vivências 

profissionais aliados ao contexto escolar.  

É possível entender que a docência está interligada ao processo de formação e a 

atividade profissional. Para ensinar, o professor necessita de conhecimentos específicos e 

prática profissional da sua área. Neste ponto, o Estágio como componente curricular dos 

cursos de Licenciatura, desempenha a função de aproximação entre a Graduação e o campo de 

trabalho, momento que auxilia na atuação do futuro profissional, podendo ser compreendido 

como "[...] um instrumento pedagógico que contribui para a superação da dicotomia teoria & 

prática" (PIMENTA, 2005-2006, p. 5), atribuindo maior importância para o desenvolvimento 

desta ação. 

Mizukami (2005-2006, p. 2) diz que: “Tanto a universidade quanto a escola são 

agências formadoras. A partir da concepção que se tem de processos formativos da docência, 

as relações entre esses dois tipos de instituição podem apresentar características diferentes”, 

isso faz crer que a teoria e a prática se entrelaçam, tanto durante o Curso de formação quanto 

no campo profissional, em razão de estarem envolvidos no processo formativo da atividade 

docente. 

É relevante pensar no processo formativo que envolve a construção do ser professor, 

e na sua identidade profissional docente para sua atuação em sala de aula. “Na vida 

profissional do professor, sabemos que a formação inicial, embora não seja um determinante 

exclusivo de sua atividade prática, possui importância em suas propostas e ações educativas 
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referentes ao exercício profissional” (BELLOCHIO, 2002, p. 42), tal afirmação chama a 

atenção a vivência do Estágio Supervisionado e sua aproximação com a realidade 

profissional, tendo em vista às necessidades da experiência que ocorre com a vivência no 

ambiente de trabalho. 

A formação do professor se apresenta como um processo complexo, repleto de 

particularidades e concepções, trazendo inúmeras abordagens para investigações em 

diferentes aspectos. Nóvoa (2009) apresenta e discute sobre a formação docente, em torno de 

um simples argumento: a formação de professores deve ser construída dentro da profissão, 

assim sendo, lista uma sequência de palavras que se revelam também como propostas de ação. 

A formação de professores de acordo com a necessidade de ação, em 5 fases:  

1. Prática – centrada na aprendizagem dos alunos tendo como referência o trabalho 

escolar; 

2. Profissão – baseada na aquisição de uma cultura profissional, concebendo aos 

professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens; 

3. Pessoa – dedicar atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente; 

4. Partilha – valorizar o trabalho em equipe valorizando projetos educativos na 

escola; 

5. Público – princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública 

e a participação profissional no espaço público da educação (NÓVOA, 2009). 

Segundo Nóvoa (2009, grifos do autor)4 a fase inicial denominada “P1
5 – Prática”, 

discorre sobre a necessidade em “[...] instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão 

e de formação” (NÓVOA, 2009)6, relatando que as práticas na profissão docente são 

destinadas “[...] do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem a à construção de um 

conhecimento profissional docente” (NÓVOA, 2009)7, corroborando assim na própria 

atuação, no ambiente onde o professor trabalha. 

Nóvoa (2009, grifos do autor)8
 continua com a segunda fase “P2 – Profissão”, 

argumentando sobre “[...] devolver a formação de professores aos professores” (NÓVOA, 

2009)9 considerando que os professores estão afastados dos programas de formação, 

acentuando a tendência em valorizar o conhecimento teórico ou metodológico em detrimento 

                                                 
4
Documento online não paginado. 

5
Símbolo utilizado por Nóvoa (2009), descritos como: P1 – Prática; P2 – Profissão; P3 – Pessoa; P4 – Partida; P5 – 

Público.  
6
Documento online não paginado. 

7
Documento online não paginado. 

8
Documento online não paginado. 

9
Documento online não paginado. 
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do prático, todavia, afirma que: “É inegável que a investigação científica em educação tem 

uma missão indispensável a cumprir, mas a formação de um professor encerra uma 

complexidade que só se obtém a partir da integração numa cultura profissional” (NÓVOA, 

2009)10. Indica também que um dos momentos importantes da formação profissional são os 

primeiros anos do exercício docente, a forma como ingressam na escola e na profissão de ser 

professor. 

Seguindo na apresentação das fases de propostas de ação para a formação docente, 

Nóvoa (2009, grifos do autor)11
 descreve ainda a fase “P3 – Pessoa”, como a necessidade em 

dedicar atenção às dimensões pessoais da profissão docente, “[...] trabalhando essa capacidade 

de relação e comunicação que define o tacto pedagógico” (NÓVOA, 2009)12, relacionando o 

ensino como profissão do humano e da relação pessoal, “[...] o professor é a pessoa, e que a 

pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que 

ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 

ensinamos” (NÓVOA, 2009)13, a formação deve contribuir para criar nos futuros professores 

hábitos de reflexão e de auto-reflexão. 

Nóvoa (2009, grifos do autor)14 afirma ainda na fase “P4 – Partida”, o encorajamento 

ao desenvolvimento educacional pautado em equipe, construído através de diálogos com os 

colegas de profissão, com a partilha de experiências, reflexão coletiva transformando em 

práticas concretas de intervenção. 

Concluindo a apresentação das fases, Nóvoa (2009, grifos do autor)15 relata “P5 – 

Público”, a necessidade de comunicação com o público com o trabalho educativo 

comunicado para fora da escola, “A contemporaneidade exige que tenhamos a capacidade de 

recontextualizar a escola no seu lugar próprio, valorizando aquilo que é especificamente 

escolar, deixando para outras instâncias atividades [sic] e responsabilidades que hoje lhe estão 

confiadas” (NÓVOA, 2009, grifos do autor)16. 

Nesse contexto, é possível considerar a formação de professores como um processo de 

desenvolvimento contínuo da vida e da ação docente. Isso indica que o sentir-se e o tornar-se 

professor, ou seja, a construção da identidade profissional do professor percorre um caminho 

contínuo, repleto de possibilidades quanto à predileção profissional, transitando pela 

                                                 
10

Documento online não paginado. 
11

Documento online não paginado. 
12

Documento online não paginado. 
13

Documento online não paginado. 
14

Documento online não paginado. 
15

Documento online não paginado. 
16

Documento online não paginado. 
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formação superior e resultando na trajetória profissional do educador, sendo estabelecida pelo 

diálogo entre a história de vida, as experiências, as escolhas e as ações no que diz respeito ao 

trabalho concreto. 

A formação de professores é importante para qualquer mudança educacional, 

sobretudo, no que se refere a pensarmos na transformação do licenciando em futuro 

profissional, preparando-o para a realidade profissional, tendo em vista que o ensino da 

Música implica na prática educativa em diferentes contextos. Assim, “O estágio é o espaço 

por excelência onde podemos refletir sobre essas e outras questões alusivas à vista e ao 

trabalho docente, na sala de aula, na organização escolar e na sociedade” (PIMENTA; LIMA, 

2012, p. 147), por sua vez, surge como encadeamento do processo de construção do educador, 

percorrendo a trajetória do conhecimento pedagógico no sentido de formação profissional do 

professor. 

 Buchmann (2008) relata sobre o Estágio no processo formativo de professores 

favorecendo no crescimento das potencialidades profissionais, diz que: 

 

[...] na atividade de estágio supervisionado, considerando que neste 

componente curricular o formando irá experienciar o contato com a escola 

no papel de professor sem, no entanto, abandonar sua condição de aluno, isto 

é positivo por trazer para o espaço acadêmico dúvidas, questionamentos, 

dilemas e propostas que poderão ser discutidos com professores (com o 

orientador de estágio) e colegas que também estão na escola. 

(BUCHMANN, 2008, p. 28). 

 

É importante destacar que a pesquisa sobre a prática do Estágio na formação de 

professores vem se fortalecendo ao longo do tempo, "O movimento de valorização da 

pesquisa no estágio no Brasil tem suas origens no início dos anos de 1990, a partir do 

questionamento que então se fazia, no campo da didática e da formação de professores [...]" 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 46).  

Nesse sentido, podemos dizer que durante a formação de professores, o Estágio é uma 

etapa significativa para compreender o significado da função do professor e do compromisso 

com a Educação, em razão de trazer elementos da prática do professor durante o processo de 

formação profissional.  
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2.2 O Estágio Supervisionado e a identidade docente  

 

Durante os cursos de Licenciatura, o Estágio Supervisionado proporciona aos alunos, 

futuros professores, o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades da prática docente, 

sobretudo, possibilita construir a profissão docente dentro do contexto profissional. Nóvoa 

(2009)17, defende “[...] a formação de professores construída dentro da profissão, isto é, 

baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas 

que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes e 

reconhecidos”. O Estágio, contudo, aproxima o processo através da experiência no ambiente 

profissional, assegurado pela presença de um profissional experiente, desse modo a 

construção da sua identidade docente é resultado da qualificação profissional experienciada 

durante esta formação. 

Galindo (2004, p. 15) considera que a identidade profissional está inserida no jogo de 

reconhecimento, sendo constituído “[...] por dois polos – o do auto-reconhecimento (como 

sujeito que se reconhece) e o do alter-reconhecimento (como é reconhecido pelos outros)”. 

Nessa perspectiva, a identidade profissional é inserida nesse jogo, considerando o sujeito 

como ser capaz de criar, representar e compartilhar significados em relação ao grupo social e 

profissional em que está inserido. 

Nesse contexto, a construção da identidade docente será tratada como processo de 

identificação do sujeito, o professor, vinculado a aspectos ligados ao individual – projeção do 

ideal de profissional ao qual quer ser –, do modelo de formação profissional – curso de 

Graduação e de aspectos sociais – internalização das experiências vivenciadas no ambiente 

profissional. Gaulke (2013, p. 92), apresenta a concepção de identidade sobre a perspectiva do 

professor de Música, no qual “O conceito de identidade abrange os modos de compreensão e 

representação da educação musical nas práticas pedagógicas do professor” entendendo que a 

construção da identidade docente se revela a partir do processo de tornar-se professor, 

fundamentado nos procedimentos de aprender a ser professor. 

Em conformidade com este assunto, Pimenta e Lima (2012, p. 35) descrevem que: 

 

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de 

aprender a fazer „algo‟ ou „ação‟. A profissão de professor também é prática. 

E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será 

a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos 

modelos existentes na prática consagrados como bons. Muitas vezes nossos 

                                                 
17

Documento online não paginado. 
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alunos aprendem conosco nos observando, imitando, mas também 

elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise crítica do nosso modo 

de ser. Nesse processo escolhem, separam aquilo que consideram adequado, 

acrescentam novos modos, adaptando-se aos contextos nos quais se 

encontram. Para isso, lançam mão de suas experiências e dos saberes que 

adquirira. 

 

Na perspectiva de se tornar professor, leva-se em consideração as experiências 

vivenciadas dentro e fora do contexto profissional, construída por inúmeros desafios, dúvidas 

e incertezas do dia-a-dia no campo de trabalho. Neste sentido, é possível tratar a identidade 

profissional como um fenômeno de aprendizagem, enquanto formador do sujeito e da relação 

identidade-papel profissional, e o Estágio Supervisionado como atividade relacionada com a 

prática pedagógica importante no aprendizado e na transição entre o ser licenciando-aprendiz 

e o tornar-se professor-profissional. 

A inserção do licenciando no campo de trabalho durante o Estágio, é um momento 

complexo, repleto de significações, pelo sentimento de responsabilidade, da presença na sala 

de aula e da essência como professor. Gaulke (2013, p. 95) expõe que: 

 

O momento em que o professor insere-se na escola, no ambiente de trabalho, 

mexe com o sentimento de tornar-se um profissional, „o professor de música 

da escola‟. Além de carregar o peso da nova responsabilidade, esse cargo faz 

com que o professor passe a participar de um determinado grupo 

profissional, da categoria docente, ou seja, da profissão de professor. 

 

Do mesmo modo é a fase de especialista, nos primeiros anos de trabalho, que o 

professor durante sua atuação profissional, toma a responsabilidade como profissional já 

formado e assume as atribuições como professores e não mais como estagiários. De acordo 

com Nóvoa (2009)18, os anos iniciais do exercício da profissão “[...] em que transitamos de 

aluno para professor é fundamental consolidar as bases de uma formação que tenha como 

referência lógicas de acompanhamento, de formação-em-situação, de análise da prática e de 

integração na cultura profissional docente”. Assim, o Estágio Supervisionado mostra-se como 

instrumento de conexão capaz de aproximar este fenômeno em razão de fomentar a 

construção de características específicas de professor por meio da aproximação da atividade 

docente com o ambiente profissional. 

O Estágio Supervisionado promove experiência profissional durante a prática de 

ensino, tendo em vista as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades 

educativas durante a formação profissional. Nesta perspectiva, pode ser considerado como 
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Documento online não paginado. 
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precursor do campo de atuação profissional, pelo aspecto de cumprimento dos conceitos 

educativos e das práticas pedagógicas, possuindo um papel primordial como norteador da 

ação profissional e pedagógica. Preparar um educador musical para atuar na Educação atual, 

proporciona um grande conhecimento profissional, sobretudo pessoal, bem como aspectos da 

formação da docência. 

Bellochio e Beineke (2007, p. 72), expõem que: "A discussão em torno do estágio 

supervisionado nas licenciaturas do Brasil e das implicações deste na vida acadêmica dos 

estagiários da educação tem sido ampliada nos últimos anos [...]", afirmando a necessidade 

em obter mais informações sobre a influência deste componente nos cursos de Licenciatura e, 

consequentemente, na composição do futuro profissional.  

Mateiro e Souza (2014b, p. 12), sobre este assunto, relata que: 

 

O debate sobre a prática de ensino na formação de professores é um tema 

que vem sendo discutido e estudado, pelo menos, nos últimos vinte anos. É 

de comum acordo entre os profissionais da área da educação que a prática de 

ensino, incluindo o estágio, é um dos componentes curriculares mais 

importantes e valiosos dentro dos programas de formação docente. 

 

Percebe-se então que, o Estágio Supervisionado está atrelado diretamente ao processo 

de formação inicial do professor, momento este em que é realizado principalmente no nível 

superior, durante os cursos de Licenciatura, auxiliando os licenciandos a tornarem-se 

profissionais capacitados ao exercício da docência. Em conformidade com este assunto, 

Raymundo (2012, p. 21) relata que:  

 

O estudo e a reflexão envolvendo a prática de ensino e o Estágio 

Supervisionado a partir das novas diretrizes curriculares é de fundamental 

importância, pois é na formação inicial de professores que devemos 

possibilitar o ensino e a investigação pedagógica como unidade de trabalho 

docente, objetivando a articulação reflexiva entre os conhecimentos teóricos 

e a prática vivenciada nas escolas, campo de estágio.  

 

Buchmann (2008) diz ainda que o Estágio Supervisionado no campo da Educação 

como componente curricular nos cursos de Licenciatura, tem sido discutido por se tratar de 

uma atividade de formação, aproximando o licenciando da sua realidade profissional. O 

Estágio estimula o desenvolvimento da identidade profissional docente, promovendo 

acompanhamento e assessoria didática, facilitando a adaptação e integração do educador, 

ainda estudante, à realidade escolar, ajudando-o a superar dificuldades e angústias que surgem 

em momentos diferentes da profissão de professor. 
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Compreende-se, porém, que durante esta etapa, o conhecimento é adquirido pela 

aproximação do licenciando com a realidade profissional, uma vez que "[...] é o momento em 

que os alunos poderão relacionar o que foi vivenciado e aprendido durante o curso com suas 

experiências pessoais, configurando sua atuação como estagiário" (BUCHMANN; 

BELLOCHIO, 2008, p. 1), desta forma, aproximando seus saberes ao cotidiano escolar.  

Dessa maneira, durante o Estágio, o licenciando é inserido na realidade profissional, 

identificando e compartilhando aspectos importantes ligados à formação acadêmica e 

profissional, reconhecendo e internalizando o modelo do ideal profissional ao qual almeja se 

tornar, enquanto pertencente ao processo de formação da sua identidade profissional.  

Ainda sobre o momento de formação de professores, Almeida e Pimenta (2014, p. 16) 

relatam que: 

 

[...] o estágio propicia a aproximação entre a escola (ambiente de trabalho de 

professores), com as práticas didático-pedagógicas (quando professores e 

alunos estabelecem relação com o conhecimento por meio de ações 

coletivamente desenvolvidas) e com os professores e alunos (aproximando-

se das compreensões atitudes dos sujeitos envolvidos na aula). 

 

Todavia, a atuação no Estágio Supervisionado, por diversas vezes, permite o 

aperfeiçoado do ensino, visto que, neste momento, os licenciados se encontram 

acompanhados por professores que colaboram na elaboração e aplicação das atividades, 

auxiliando no progresso de sua formação, sendo assim "[...] poderá ser um agente 

contribuidor na formação do professor, caracterizando-se como objeto de estudo e reflexão" 

(JANUÁRIO, 2008, p. 157). Deste modo, a construção da identidade profissional se dará pela 

interação entre os profissionais, pelas experiências vividas e também pelas necessidades do 

campo de atuação ao qual está inserido, logo a formação do profissional é constituída tanto 

pelos saberes adquiridos nos cursos de Graduação, quanto pela participação e influência 

mútua obtida durante a trajetória profissional do educador. Nesse contexto, 

 

A identidade docente vai, assim, se configurando de forma paulatina e pouco 

reflexiva por meio do que poderíamos denominar aprendizagem informal, 

mediante a qual os futuros docentes vão recebendo modelos com os quais 

vão se identificando pouco a pouco, e em cuja construção influem mais os 

aspectos emocionais do que os racionais (GARCIA, 2010)19. 

 

                                                 
19

Documento online não paginado. 
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De acordo com Buchmann e Bellochio (2007), o Estágio Supervisionado está em 

destaque nos cursos de formação docente, principalmente em função do espaço, em razão de 

ser tema de vários estudos de campo, pois "A importância do estágio no processo formativo 

de educadores deve-se as suas inúmeras possibilidades de contribuição para a formação de 

professores" (BUCHMANN; BELLOCHIO, 2007, p. 2), este componente curricular concebe 

a teoria e a prática juntas, não dissociando esses dois processos. 

Nos processos de formação profissional, o Estágio Supervisionado é um fator 

importante para a construção da identidade profissional do educador musical, possibilitando a 

ampliação do conhecimento e do desenvolvimento das habilidades educacionais bem como 

estudos sobre o Estágio Supervisionado e suas implicações no processo formativo de 

professores, têm sido ampliados na última década (BELLOCHIO, 2012).  

Para os licenciandos em fase de desenvolvimento acadêmico, o Estágio é, muitas 

vezes, determinante para a construção da identidade do professor, constituindo-se como 

elemento decisivo na construção do perfil profissional, como base para o aprendizado de 

modelos pedagógicos. 

O Estágio Supervisionado também permite um processo de questionamentos sobre as 

ações e procedimentos das práticas institucionais e as próprias práticas do estagiário, 

permitindo a reflexão e organização de ideias sobre a realidade escolar e os contextos 

inseridos. Pimenta e Lima (2012, p. 42) afirmam ainda que: 

 

A prática educativa (institucional) é um traço cultural compartilhado que tem 

relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade e de suas 

instituições. Portanto, no estágio dos cursos de formação de professores, 

compete possibilitar que os futuros professores compreendam a 

complexidade das práticas e das ações aí praticadas por seus profissionais 

como alternativa no preparo para sua inserção profissional. 

 

No momento em que os professores chegam ao campo de trabalho precisam lidar com 

diferentes aspectos de funcionamento da instituição, procedimentos de normas, rotinas e como 

terão que lidar com a responsabilidade de ser professor. Como estagiários já vivenciaram o 

campo de trabalho, mas agora precisam assumir uma postura não mais de alunos-estagiários, e 

sim de professores. 

Bellochio (2003, p. 18) relata sobre a relação entre a formação e a realidade 

profissional do professor: 
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Entre a formação e a ação do professor existem particularidades que 

permeiam e complexificam as relações socioeducacionais. Dentre elas, o 

estatuto profissional do professor, suas condições de trabalho, a história 

social das disciplinas escolares, as relações entre professores e alunos, as 

concepções estabelecidas nos planos político-pedagógicos e no currículo da 

escola, dentre outros. 

 

Diante dessa revisão de literatura sobre a formação docente e Estágio Supervisionado 

em Música, podemos concluir que a atividade docente requer discernimento mediante uma 

postura como educador, para desempenhar um papel de fundamental importância na formação 

de cidadãos. Assim sendo, a preparação deste profissional é imprescindível para sua atuação 

profissional.  

A formação acadêmica faz parte da construção do profissional bem como o Estágio 

Supervisionado para a construção da identidade docente, mas é a partir da experiência em sala 

de aula que o professor vai se constituir como profissional. 
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É inegável que, ao longo dos anos, no Brasil, avanços na questão da 

formação e ação do educador musical ocorreram. Novos trabalhos de 

pesquisa e práticas educativas, da educação infantil ao ensino 

superior, foram se constituindo, políticas educacionais foram 

organizadas e direcionaram percursos. Contudo, algumas questões 

ainda estão muito presentes e precisam ser debatidas, tanto na 

academia quanto na escola (BELLOCHIO, 2003, p. 18). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: CONSTRUINDO A PESQUISA 

 

Buscando um maior aprofundamento sobre a relação do Estágio Supervisionado e a 

formação da identidade profissional do futuro professor de Música foram realizados os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

 pesquisa bibliográfica e documental; 

 coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada (APÊNDICE B) e aplicação 

de questionário (APÊNDICE A); e 

 análise dos dados. 

Cada item foi estudado de maneira a auxiliar no desenvolvimento da Pesquisa e na 

busca de informações.  

O Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Música da UFRN foi o objeto 

de estudo investigado, com ênfase nas implicações acometidas pela prática deste componente 

curricular na formação de educadores musicais. Assim sendo, este assunto foi definido por ser 

"[...] exequível e adequado em termos tanto dos fatores externos quanto internos ou pessoais" 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 158).  

Para tanto, foi selecionado inicialmente um grupo de 16 educadores musicais, para a 

coleta de dados, se dispondo a compartilhar a sua experiência docente no Estágio 

Supervisionado apresentando sua perspectiva sobre a concepção, os procedimentos de 

realização, assim como o envolvimento deste componente curricular na sua atuação 

profissional atual. Com base nos relatos foram tecidas considerações sobre os fatores 

significativos do exercício do Estágio Supervisionado na formação docente desses 

profissionais. 

Esta Pesquisa se deu com base nos elementos que norteiam o estudo de caso, por se 

tratar de um procedimento caracterizado por permitir uma investigação sobre “[...] um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade [...]” (GIL, 2012, p. 58), nessa situação, o 

Estágio Supervisionado. Desta forma, a escolha pelo estudo de caso, se deu, uma vez que 

descreve situações da vida real e possibilita “[...] explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno [...]” (GIL, 2012, p. 58) em situações complexas. Nesse sentido, a opção pela 

abordagem qualitativa teve o propósito de verificar o desenvolvimento da prática do Estágio 

Supervisionado na formação do educador musical, visto que é uma abordagem que privilegia 

o nível interpretativo da investigação, por considerar as implicações deste componente 

curricular e sua possível influência na prática docente, auxiliando a compreender a visão dos 

professores de Música sobre a experiência durante o Estágio Supervisionado. 
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Com o propósito de compreender o envolvimento do Estágio Supervisionado na 

formação docente, fez-se necessário a realização de 2 procedimentos de coleta de dados: 

 aplicação de questionários (APÊNDICE A); e 

 entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B).  

O contato inicial com os participantes para a aplicação dos questionários (APÊNDICE 

A), ocorreu via telefone, correio eletrônico (e-mail), aplicativo de mensagens online e rede 

social, ampliando o campo de aplicação e oferecendo liberdade nas respostas. Para a etapa das 

entrevistas, mostrou-se essencial a gravação em áudio para o melhor registro das informações 

fornecidas, na tentativa de transcrever com maior clareza e auxiliar na análise dos dados. O 

contato e realização dos procedimentos de coleta de dados com cada participante ocorreu no 

período de maio a agosto de 2015, ampliando a percepção sobre os elementos apresentados já 

no questionário (APÊNDICE A) e fortalecendo a relevância da Pesquisa. 

 

3.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

As obras de referência utilizadas na pesquisa bibliográfica, destinadas para alicerçar a 

Pesquisa desde a sua idealização, auxiliaram na obtenção de ideias, principalmente pelo 

acesso a materiais. É certo que "A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato 

de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente" (GIL, 2012, p. 50).  Assegurar a fundamentação do 

trabalho com a finalidade de "[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]" (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

183) é primordial para o desenvolvimento da investigação. 

Desta forma, o uso da pesquisa bibliográfica permite "[...] o exame de um tema sob 

novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras" (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p. 183), oferecendo meios para explorar materiais e abrangendo o estudo das fontes 

fornecidas. Foram utilizadas um conjunto de publicações desde livros, monografias, teses, 

dissertações, artigos científicos, revelando importantes formas de consulta referentes ao 

conteúdo estudado. 

A pesquisa documental, de forma semelhante, considera os documentos oficiais, visto 

que orienta o desenvolvimento das ações dos cursos de formação de professores e a atuação 

no Estágio Supervisionado bem como por consultar na legislação brasileira as leis, decretos, 

resoluções e diretrizes que regulamentam e estabelecem o seu andamento. 
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69% 

19% 

12% Respondido e atuando na
Educação Básica ou em
escola especializada

Respondido e não atuando
na Educação Básica ou em
escola especializada

Não respondido

3.2 Educadores participantes da Pesquisa 

 

Os participantes selecionados para participarem dessa investigação são egressos do 

curso de Licenciatura em Música da UFRN. Foram enviados 16 questionários, dos quais 14 

foram devolvidos devidamente preenchidos, contudo, somente as informações de 11 

respondentes foram utilizadas para a coleta de dados, visto que, apenas estes atuavam na 

Educação Básica e escolas especializadas do ensino de Música, sendo este, um dos fatores de 

triagem para o desenvolvimento da Pesquisa.  

 

Figura 1 – Questionários aplicados aos participantes da Pesquisa 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fonte: A autora (2016). 

 

Os critérios determinantes para a seleção dos participantes da Pesquisa ocorreram 

baseados nos seguintes princípios: 

 Questionário - etapa preliminar: 

 formados entre os anos de 2010 e 2014; 

 disponibilidade em participar da coleta de dados; 

 consentir na divulgação dos dados coletados; e 

 atuação em escolas de Educação Básica das redes de ensino pública ou privada 

ou especializadas no ensino de Música. 

 Entrevistas - etapa de aprofundamento: 

 um educador por ano de formatura; 

 maior número de estágios realizados; e 

 disponibilidade em participar da coleta de dados. 
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Dos 11 questionários analisados, 5 são mulheres e 6 homens, que dispõe idades entre 

25 e 37 anos. Quanto à formação acadêmica, apenas 2 ainda não apresentam encaminhamento 

para cursos de Pós-Graduação, 1 possui Especialização incompleta e os demais já possuem 

Especialização completa ou Mestrado em andamento. As atividades profissionais descritas 

são desenvolvidas em diversos contextos educacionais, como a rede privada e pública de 

ensino e também atividades em escolas especializadas20.  

 

     Figura 2 – Atividades desenvolvidas pelos participantes da Pesquisa 

 
       Fonte: A autora (2016). 

 

Do grupo total de educadores, 4 foram selecionados em atuação profissional 

pertencentes à Educação Básica das redes pública e privada e, em contexto especializado ao 

ensino de Música, atuando em alguns dos níveis de ensino da cidade de Natal/RN e 

representando 1 licenciado por ano de formatura, a fim de coletar informações concomitantes 

ou divergentes, por se tratar de experiências vivenciadas em momentos distintos e assim, 

descobrir as possíveis mudanças, ou não, ocorridas durante este período.  

Para a transcrição das informações obtidas através dos questionários (APÊNDICE A) 

e das entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B), cada informante obteve o direito de 

escolher o pseudônimo ao qual o representasse, a fim de que as informações fornecidas 

permanecessem no anonimato, em razão do direito de não serem identificados. Com o 

propósito de contextualizar sobre os 4 participantes da entrevista, retrataremos alguns pontos 

                                                 
20

A Figura 2 detalha as atividades desenvolvidas pelos participantes da Pesquisa nas escolas com projetos ou em 

Organizações Não Governamentais (ONGs).  
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significativos para a composição do perfil e na compreensão de suas perspectivas acerca do 

Estágio Supervisionado.  

Todos os participantes possuem formação em Música – Licenciatura – pela UFRN e 

atuam na área como educadores musicais.  

Jota (26 anos) estudou no curso Básico de Piano na Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN), anteriormente ao ingresso no curso de 

Graduação, contudo, interrompeu seus estudos para prosseguir com a Licenciatura. Concluiu 

a Graduação em 2010, prosseguindo a formação acadêmica com a Especialização em 

Psicopedagogia. Atualmente, desenvolve suas atividades profissionais em escolas de 

Educação Básica nas redes privada e pública municipal de Natal. Já atua como professor há 

cerca de 5 anos, simultaneamente com as aulas de Música, ministra também projetos de Canto 

Coral, Flauta Doce e Musicalização com o tema Interpretando o Mundo, além de exercer a 

função docente em cursos de formação de professores. 

Mozart (37 anos), concluiu sua Graduação em 2011 e já possui Especialização em 

Educação Musical na Escola Básica. Leciona Música a cerca de 2 anos desenvolvendo um 

projeto envolvendo as disciplinas de Arte e Educação Física na escola ao qual trabalha, com 

atividades que estimula o aprendizado, senso crítico entre outros fatores.  

Davi (31 anos), além da Graduação, iniciou o curso de Pós-Graduação Mestrado em 

Música ainda em andamento na UFRN. Anteriormente, estudou Trompete em um projeto de 

Banda de Música em outro estado da região Nordeste do Brasil e, ao chegar na cidade de 

Natal, deu continuidade aos estudos no curso Técnico em Música. Já atuou com o ensino de 

Música para crianças em projetos de Musicalização e, nos dias atuais, compõe o projeto de 

Educação Musical inclusiva para cegos, com a formação do grupo de Flautas. 

Phelícia (28 anos) possui Graduação, prosseguiu os estudos com foco na performance 

instrumental em Viola clássica. No período de coleta de dados inicial da Pesquisa, a 

entrevistada atuava a apenas há 6 meses21 em uma escola de Educação Básica da rede privada 

de ensino em Natal, desenvolvendo atividades da disciplina de Música como componente 

curricular obrigatório, mas não informou a realização de projetos dentro da escola, embora 

atue também como professora de Prática Instrumental e Musicalização Infantil com aulas 

particulares à domicílio. 

 

                                                 
21

No período da segunda fase da Pesquisa, a entrevistada não atuava como professora da Educação Básica.  
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3.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

Em acordo com as informações citadas anteriormente, os procedimentos adotados 

foram divididos basicamente em duas etapas: questionário (APÊNDICE A) e entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE B). O registro em áudio e anotações no caderno de entrevista 

também foram utilizados durante as entrevistas. 

Um grupo de educadores musicais foi selecionado para a primeira etapa, que ocorreu 

por meio da aplicação do questionário (APÊNDICE A), com a finalidade de fornecer 

informações preliminares sobre a formação acadêmica, a atividade docente na escola em que 

atua e sobre o Estágio Supervisionado na construção do educador musical, subsidiando a 

seleção para a fase posterior. Na segunda fase, nas entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE 

B), foi estabelecido um grupo menor, com o propósito de relatar dados mais aprofundados 

com base na experiência na disciplina de Estágio Supervisionado vivenciados pelos 

participantes durante sua formação docente.  

Para a presença dos participantes, foi necessário marcar as entrevistas em local neutro 

com o mínimo de interferência externa, para adquirir as informações sem intercorrência e com 

a máxima compreensão das respostas fornecidas pelos participantes, isso demonstrou ser 

muito importante para a aproximação dos voluntários e da pesquisadora buscando confiança e 

honestidade nas respostas.  

 

3.3.1 Questionário 

 

Este instrumento de coleta de dados constitui uma sequência de perguntas, no qual o 

participante registra por escrito as informações. Desta forma, a escolha pela aplicação do 

questionário (APÊNDICE A) ocorreu por compreender que este procedimento proporciona a 

seleção de educadores com o perfil compatível com o seguimento da Pesquisa. Gil (2012) 

explica que esta técnica consiste em um conjunto de questões específicas com o propósito de 

obter dados que descrevem o objeto de estudo, de modo que sua elaboração apresente eficácia 

na construção e apresentação das questões, bem como "[...] possibilita atingir grande número 

de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa [...]" (GIL, 

2012, p. 122), também apresenta vantagem na aplicação por atingir uma quantidade maior de 

indivíduos, obtém grande número de elementos, relatam Marconi e Lakatos (2003). 

Em virtude do tempo e disponibilidade de horários para a aplicação do questionário 

(APÊNDICE A), optou-se por realizá-lo com o auxílio de um agente para assinalar as 
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respostas, sendo realizada pelo próprio respondente. Desta forma, a aproximação com cada 

participante ocorreu através de contato telefônico, e-mail, aplicativo de mensagens e rede 

social.  

Ainda assim, foram encontradas dificuldades para o retorno do questionário 

(APÊNDICE A), apresentando desvantagens pela devolução tardia prejudicando o 

cronograma, assim como dificuldades na compreensão das respostas e o não registro de 

questões importantes para a caracterização dos participantes, mesmo que a participação tenha 

sido pelo interesse e conformidade com os requisitos iniciais da Pesquisa. 

Convém informar que o questionário (APÊNDICE A) foi utilizado como instrumento 

de coleta de dados prévios para a seleção dos educadores que participaram da etapa de 

entrevista posterior (APÊNDICE B).  

Desta forma, para a estruturação do questionário (APÊNDICE A) foi necessário 

definir o ponto central, contendo dados para a identificação do professor, elementos sobre a 

escola / disciplina que leciona e por fim, questões informando sobre a realização do Estágio 

Supervisionado. Em busca de um resultado satisfatório, o questionário (APÊNDICE A) foi 

elaborado com a distribuição de questões abertas oferecendo aos respondentes espaço e 

liberdade sem limitação nas respostas; questões fechadas delimitando a escolha de apenas um 

item na lista apresentada; questões de múltipla escolha na qual era possível assinalar inúmeras 

alternativas sendo determinada pelo próprio participante bem como questões dependentes em 

que só necessitaria a marcação daquela unidade mediante a resposta do item anterior. 

 

3.3.2 Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista (APÊNDICE B) foi escolhida como técnica de coleta de dados, por 

considerar-se uma forma de estimular os entrevistados a participar sob uma perspectiva de 

colaborador, informando elementos mais aprofundados e assim revelando momentos 

marcantes na vivência do Estágio Supervisionado, pois se trata de uma conversação realizada 

face a face, buscando informações verbais (MARCONI; LAKATOS, 2003). Nesse sentido, 

Azevedo (2007, p. 108) descreve a entrevista como "[...] um dos instrumentos de coleta de 

dados mais utilizados na abordagem qualitativa de estudo de caso e se caracteriza por um 

questionamento intencional, imediato, face a face [...]", possibilitando assim a percepção de 

fatores de situações específicas.  

Segundo Angrosino (2009) a ação de entrevistar inicia na condução da conversa 

buscando informações pertinentes, desta forma, a escolha pelo formato de entrevista 
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semiestruturada (APÊNDICE B) ocorreu por apresentar flexibilidade permitindo no momento 

da aplicação, que o pesquisador repita e reformule a pergunta para fins de melhor 

compreensão quando necessário. Optar por este procedimento como segunda etapa, aconteceu 

em razão de ser "[...] um importante instrumento de trabalho nos vários campos das ciências 

sociais ou de outros setores de atividades [...]" (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 196), 

mostrando eficácia na obtenção dos dados para obter elementos fundamentais para a 

investigação.  

Após a escolha do procedimento, outro fator torna-se significativo, a elaboração de um 

roteiro prévio. O planejamento da entrevista semiestruturada (APÊNDICE B) ocorreu após a 

aplicação do questionário (APÊNDICE A), e com a elaboração de um esquema preparatório, 

com um programa de perguntas de acordo com as questões da Pesquisa, no qual a autora deste 

Trabalho estimula o participante a expressar suas considerações sobre o Estágio 

Supervisionado, aprofundando elementos apresentados anteriormente, de maneira superficial, 

no questionário (APÊNDICE A).  

A finalidade desse procedimento foi compreender, de maneira mais aprofundada, 

explorando as concepções, ações e percepções do Estágio Supervisionado, durante a vivência 

dos participantes no curso de Licenciatura em Música da UFRN.  

Com o propósito de estabelecer uma entrevista fluida, foram utilizados os seguintes 

passos iniciais:  

 estabelecer o contato inicial explicando o objetivo da Pesquisa;  

 desenvolver confiabilidade que favoreça o diálogo e a obtenção de informações 

detalhadas; 

 conversação com a linguagem adequada para estimular respostas completas; e 

 pedir esclarecimentos sobre questões quando surgir aparentes contradições. 

 Para tanto, o roteiro de entrevista (APÊNDICE B) foi desenvolvido partindo da 

perspectiva de compreender 3 fatores fundamentais: a) concepções sobre o Estágio 

Supervisionado; b) considerações sobre o modelo e processos de realização do Estágio; c) 

reflexões sobre o Estágio no processo de formação docente. 

A seguir o esquema de metas abordadas durante a entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE B), divididas em: 1) categorias; 2) subdivisão do tema; 3) pontos abordados. 
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Metas da  

Entrevista Semiestruturada: 

1) categorias; 

2) pontos abordados. 

Concepções sobre o Estágio 

O Estágio na vivência 
acadêmica: perspectiva dos 

professores sobre 
concepção, representação do 
Estágio na formação docente 

Considerações sobre o 
modelo de realização do 

Estágio 

Aspectos importantes nos 
procedimentos de Estágio: 

modelo, contextos 
educacionais, orientação, 

supervisão e regência 

Reflexões sobre o Estágio 
no processo de formação 

docente 

Contribuições do Estágio no 
processo formativo dos 
educadores musicais: 

compreender a interpretação do 
Estágio, sob o ponto de vista 

dos licenciados, na construção 
da identidade docente, relação 

ser estagiário e tornar-se 
professor 

Figura 3 – Esquemas de metas abordadas durante a entrevista semiestruturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

A elaboração do roteiro de entrevista (APÊNDICE B) foi com o propósito de assimilar 

as mensagens adquiridas, como recurso fornecedor de dados para a Pesquisa. Desta forma, a 

entrevista (APÊNDICE B) foi preparada a fim de estimular a memória e resgatar o máximo de 

informações sobre o tema, para isso foi necessário que:  

 

[...] para captar as mensagens sobre um determinado tema devem (todas 

elas) conter questões que se refiram ao tema escolhido; as respostas dadas às 

questões formuladas devem ser obtidas mediante a utilização de técnicas 

semelhantes em situações, igualmente semelhantes; e devem, também, ser 

realizadas por indivíduos similares (FRANCO, 2005, p. 51) 

 

Nesse sentido, a escolha pela entrevista semiestruturada e a elaboração do roteiro da 

entrevista (APÊNDICE B) foi para estabelecer a conexão entre os participantes, a experiência 

do Estágio Supervisionado e a atividade profissional exercida nos dias atuais. 

 

3.3.3 Registro em áudio 

 

O uso da gravação de áudio foi adotado com fins de registrar as informações coletadas 

com o máximo de precisão possível, durante a realização da entrevista (APÊNDICE B), 

juntamente com anotações simultâneas, "A gravação eletrônica é o melhor modo de preservar 
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o conteúdo de entrevistas" (GIL, 2012, p. 119), sua utilização se deu com o consentimento do 

entrevistado. 

As entrevistas (APÊNDICE B) foram gravadas em áudio em formato MPEG Layer 3 

(MP3), realizadas em local e data sugeridos pelos entrevistados. No momento da entrevista 

(APÊNDICE B) foi entregue o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (APÊNDICE 

C), juntamente com a Carta de Cessão de Direito (APÊNDICE D) que receberam 

anteriormente, confirmando o conhecimento da finalidade da Pesquisa e permitindo a 

divulgação dos dados colhidos durante a entrevista (APÊNDICE B). Do mesmo modo foi 

realizada a explicitação sobre o uso do material coletado e a condução da entrevista 

(APÊNDICE B), a fim de tornar este momento agradável, visto que os participantes, 

inicialmente, apresentavam um pouco de ansiedade todavia, no decorrer da conversação 

foram demonstrando estar à vontade no local e desinibição com o procedimento. 

 

Quadro 1 -  Professor  -  pseudônimo,  data,  duração   e   número  de  páginas  transcritas 

das entrevistas semiestruturadas 

PROFESSOR DATA DURAÇÃO NÚMERO DE FOLHAS22 

Davi Setembro de 2015 40 min 56 seg 12 folhas 

Mozart Outubro de 2015 40 min 34 seg 12 folhas 

Jota Março de 2016 23 min 42 seg 10 folhas 

Phelícia Abril de 2016 30 min 07 seg 11 folhas 

    Fonte: A autora (2016). 

 

Para as gravações de áudio serem realizadas foi necessário a autorização por escrito 

com a concessão através da assinatura de um Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento (APÊNDICE C) apresentando informações sobre a Pesquisa em andamento, 

bem como explicita o objetivo, juntamente com uma Carta de Cessão de Direito (APÊNDICE  

D), esclarecendo o período da gravação.  

Para as gravações foram utilizadas um smartphone (aparelho celular), que viabilizou o 

armazenamento e fácil manuseio, na tentativa de conceder mais naturalidade durante a 

captação das informações, em razão de se tratar de um aparelho comum de uso diário. Em 

vista disso, durante toda a entrevista (APÊNDICE B) e para a gravação em áudio, o aparelho 

permaneceu sobre a mesa, a fim de captar o áudio com maior precisão, uma vez que se trata 

de um equipamento com qualidade de gravação razoável para compreensão das informações. 

                                                 
22

Formatação da transcrição das entrevistas: todas as margens (superior, inferior, esquerda, direita): 2 cm, folha: 

A4, fonte: Times New Roman, tamanho da fonte: 12, espaçamento: 1,5. 
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Nesse caso, as gravações apresentaram a captação de áudio satisfatório, posto que não se trata 

de um aparelho profissional. 

Dentre as 4 entrevistas estabelecidas, 3 delas foram realizadas na sala do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Música (GRUMUS) da UFRN no interior na EMUFRN e a última foi 

efetuada na residência do entrevistado. As duas primeiras ocorreram seguindo o cronograma 

inicial, durante o ano de 2015, e as últimas duas, apenas nos primeiros 4 meses do ano de 

2016. Divergências nas datas e nos horários propostos pela pesquisadora e pelos participantes 

impediram a realização tanto no local anteriormente previsto, quanto nas datas sugeridas, 

ficando a Pesquisa comprometida pela falta de informações necessária para a conclusão do 

Trabalho. 

Todavia, os participantes se mostraram bastante solícitos com a pesquisadora sobre as 

perguntas e assuntos questionados, sendo importante frisar que os entrevistados não foram o 

foco principal da investigação, mas sim o meio pelo qual as informações seriam coletadas por 

fontes que vivenciaram a realidade do Estágio Supervisionado em situações diversas em razão 

da diferença entre o tempo (anos de 2010 à 2014) em que estavam cursando a Licenciatura e 

pelas transformações ocorridas neste ínterim. 

 

3.3.4 Caderno de entrevista 

 

O uso do caderno de entrevista possibilitou o registro e o acompanhamento dos 

depoimentos dos participantes, como também oportunizou o andamento da entrevista 

(APÊNDICE B) de modo a retornar fatos apresentados sem dissipar informações 

apresentadas. As anotações ocorreram simultaneamente às entrevistas (APÊNDICE B), 

possibilitando a retenção de informações, desta forma, ao surgir alguma dúvida durante os 

relatos, tornou-se uma maneira segura de retomar esclarecimentos durante a entrevista 

(APÊNDICE B), quanto no momento da organização dos dados, visando o mínimo de 

interferência durante as falas. Segundo Gil (2012, p. 119): “O modo mais confiável de 

reproduzir com precisão as respostas é registrá-las durante a entrevista, mediante anotações ou 

com o uso do gravador", utilizando do recurso da gravação em áudio para a transcrição mais 

fiel dos dados.  

Com o intuito de sistematizar os dados coletados foi adquirido um caderno para 

posterior análise sendo catalogado em um protocolo, contendo: caracterização do roteiro 

inicial, informações de data, duração e local. É importante destacar a preocupação em 
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registrar as informações evitando resumi-las, como também manter o entrevistado atento e 

anotar, quando possível, gestos, entonação de voz e atitudes para análise posterior. 

Convém ressaltar que, para a utilização do caderno durante a coleta de dados, foi 

explicado ao entrevistado a finalidade deste recurso, como forma de tranquilizá-lo e evitar 

possível incômodo durante a entrevista (APÊNDICE B). Assim sendo, não foi percebido 

constrangimento durante as anotações, bem como foi percebido compreensão por parte dos 

participantes, o uso deste procedimento. 

 

3.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

O processo de análise dos dados foi iniciado no período da coleta de dados, quando a 

manteve-se contato com os participantes, buscando informações sobre o exercício do Estágio 

e da atuação profissional. No entanto, para os procedimentos de pré-análise, foi estabelecido o 

encaminhamento, dos seguintes itens: 

 Questionário: 

 elaboração, envio, recebimento, organização e análises dos questionários. 

 Entrevistas: 

 elaboração do roteiro e seleção dos participantes; e 

 marcação de local e data da entrevista.  

Para auxiliar nas análises dos dados, foi estabelecido o recurso de caderno de 

entrevistas, a gravação de áudio auxiliando no registro e posterior apreciação. A transcrição 

das entrevistas (APÊNDICE B) foi realizada integralmente, auxiliando na contextualização 

dos pontos de vista apontados durante a coleta de dados, viabilizando a compreensão do ponto 

de vista dos entrevistados e da organização e análise de dados. 

As mensagens foram transcritas quase que integralmente, realizando apenas algumas 

alterações em tempos verbais e vícios de linguagem, no que diz respeito à repetição de 

palavras. Em seguida, foi realizada a redução dos dados a partir de pontos da entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE B), considerada pertinente, em que as falas foram organizadas 

em categorias, com base no objetivo da Pesquisa.  

As informações coletadas pelos participantes nos questionários (APÊNDICE A) e 

durante as entrevistas (APÊNDICE B) tiveram o propósito de instituir a interpretação e a 

concepção do objeto de estudo para a construção da análise de dados, de modo que, embora 

tenham surgido outras questões, a temática da Pesquisa esteve sempre presente. Os 

participantes relataram informações sobre as experiências de Estágio bem como vivência na 
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escola e em sala de aula, orientações no Curso, e outras reflexões da vida pessoal e 

profissional. Em certos momentos, esses relatos impulsionaram outras questões, mesclando os 

temas, visto que se tratava de informações pelos quais os participantes julgavam importantes 

para registro de informação. Os entrevistados tiveram acesso às transcrições realizadas pela 

pesquisadora. 

Ciente da essência desta investigação de cunho qualitativo, no que diz respeito a 

flexibilidade da Pesquisa, a interpretação e categorias das falas dos entrevistados foram 

traçadas a partir da totalidade das informações.  

A organização e análise de dados considerou as divergências e similaridades de pontos 

de vista, na tentativa de buscar diálogos entre o referencial teórico e a aproximação pessoal e 

profissional da pesquisadora com o tema abordado. 

Os dados apresentaram as seguintes categorias de análise: 

 Estágio Supervisionado: 

 concepções sobre o Estágio; e 

 procedimentos do Estágio Supervisionado. 

 Experiência Profissional Docente:  

 modelo de profissional – perfil do professor; e 

 aproximação com o campo de atuação. 

No que diz respeito à escrita da análise dos dados, foram apresentadas as falas sobre o 

ponto de vista individual bem como o entrelaçamento de aspectos compartilhados do processo 

salientando questões que tiveram destaque nas falas dos professores. 

A figura 4 apresenta as categorias de análise e seu desdobramento mediante o objetivo 

da Pesquisa: 
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Figura 4 – Categorias de análise construídas com base na relação dos dados ligados ao 

objetivo da Pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

3.4.1 Análise de conteúdo  

 

Os procedimentos de análise dos dados iniciaram com o recebimento dos 

questionários (APÊNDICE A) e a organização dos materiais coletados, em que a análise 

inicial se deu paralelamente com no período da coleta de dados. Compreende-se a pré-análise 

como "[...] a fase de organização propriamente dita. Corresponde as buscas iniciais de 

intuições, de primeiros contatos com os materiais, mas tem por objetivo sistematizar os 

'preâmbulos' a serem incorporados [...]" (FRANCO, 2005, p. 47), sendo este o momento de 

organização e de estruturação de um plano de análise. 

Ainda esclarecendo a concepção de análise de conteúdo, Bardin (1977, p. 42), diz que 

trata de:  

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

A fim de uma melhor compreensão das informações do discurso dos participantes, a 

análise de conteúdo foi adotada para simplificar a análise posterior, onde os dados foram 

distribuídos da seguinte forma: ordenação dos questionários (APÊNDICE A) de acordo com o 
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ano de ingresso e ano de conclusão do Curso; transcrição das entrevistas (APÊNDICE B) e 

áudios; organização das informações do caderno de entrevista para análise subsequente.    

De acordo com Franco (2005) análise de conteúdo baseia-se na mensagem seja oral ou 

escrita, gestual bem como figurativa, podendo demonstrar "[...] um significado e um sentido 

[...]" (FRANCO, 2005, p. 13), sendo assim a análise de conteúdo "[...] é um procedimento de 

pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem como 

ponto de partida a mensagem" (FRANCO, 2005, p. 20), possibilitando o esclarecimento das 

informações apresentadas durante a coleta de dados da Pesquisa. 
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Art.23 1º  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008c, p. 7). 

 

                                                 
23

Artigo (Art.). 
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4 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A LICENCIATURA EM MÚSICA 

 

As instituições de Ensino Superior contemplam em sua estrutura curricular a disciplina 

obrigatória de Estágio Supervisionado, em razão de estabelecer para os cursos de Graduação 

encadeamento entre a formação acadêmica e a profissionalização, buscando a formação dos 

licenciandos de maneira integral. Desta forma, o direcionamento do currículo implica em uma 

tentativa de igualdade de oportunidade profissional, levando em consideração a aproximação 

da realidade de trabalho em seus diversos contextos e a vivência profissional, assegurando aos 

estudantes, futuros profissionais, atenderem às exigências necessárias de diferentes ordens em 

diferentes instituições e contextos profissionais.  

É importante destacar, que para atender às necessidades e transformações na educação 

brasileira, as normas referentes ao caráter pedagógico dos cursos de nível superior adotam 

uma abordagem que configurou a implementação dos cursos de Licenciatura plena nas áreas 

específicas, garantindo clareza no estudo e, consequentemente, no desempenho do educador 

na sala de aula.  

As transformações políticas e educacionais brasileiras, no que diz respeito à extinção 

do curso de Educação Artística com habilitações, substituído assim pelos cursos de 

Licenciatura Plena para as áreas específicas de Arte, funcionariam para que os egressos 

atuassem, preferencialmente, nas escolas de Educação Básica.  

No caso do ensino de Música, é imprescindível para a formação do educador musical, 

a articulação dos conteúdos musicais e pedagógicos, assim como no estabelecimento dos 

cursos de Graduação, ocorre o resgate das especificidades dos conhecimentos musicais por 

meio das Licenciaturas Plenas em Música. Diante deste enfoque, Penna (2007, p. 7) diz que: 

 

[...] Combinando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Música e as destinadas à Formação de Professores da 

Educação Básica, resulta como fundamental, ao longo da licenciatura em 

música, a articulação da perspectiva pedagógica com o domínio da 

linguagem musical, pois apenas um destes elementos não é capaz de 

sustentar a competência de um educador musical. 

 

Percebe-se, porém, que o ensino de Arte, está passando por um período singular. 

Sabemos que leis, decretos, pareceres e resoluções estabelecem “[...] há quase 40 anos, um 

espaço para a arte nas escolas regulares de educação básica. No entanto, esta presença da arte 

no currículo escolar tem sido marcada pela indefinição e multiplicidade” (PENNA, 2007, p. 

2), a nova legislação para o ensino da Arte, sofreu alterações ao longo desses últimos 20 anos.  
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Desta forma, para o desenvolvimento da matriz curricular, o Ministro de Estado da 

Educação homologa em 12/02/2004, o Parecer nº 0195/2003 (BRASIL, 2004a), “[...] 

contendo todo um referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação, inclusive para o efetivo entendimento da transição entre o regime anterior e o 

instituído pela nova LDB 9.394/96, como preceitua o seu art. 90” (BRASIL, 2003b, p. 4), 

incluindo esclarecimentos de ordem metodológica entre os Currículos Mínimos Nacionais 

com enfoque na concepção, objetivos do currículo, com vista na reformulação de grades 

curriculares, assegurando o fornecimento de diplomas profissionais, o exercício e o direito de 

cada profissão.  

No entanto, o Parecer CES/CNE 0146/200224 (BRASIL, 2002a) já apresentava 

informações de diversos cursos de Graduação instituindo as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação em Direito, Ciências Econômicas, Administração, 

Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e 

Design” (BRASIL, 2002a, p. 1), as quais estabelecem orientações sobre o currículo mínimo, 

diploma e duração do Curso. 

No que diz respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), o Parecer CNE/CES 

67/2003 (BRASIL, 2003a) apresenta os princípios que embasam o referencial do regime 

anterior e da proposta atual. Desse modo, contém referência para os programas de formação, 

todavia, passível de flexibilidade, como também “[...] objetivam servir de referência para as 

instituições na organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade e 

priorização de áreas de conhecimento na construção dos currículos plenos” (BRASIL, 2003a, 

p. 4).  

Ainda em 2003, o CNE/CES estabeleceram no Parecer nº 0195/2003 (BRASIL, 

2003b), informações sobre as Diretrizes Nacionais para os cursos de Música, Dança, Teatro e 

Design. Neste, as DCNs apresentam atribuições que abrangem o perfil do formando, o projeto 

pedagógico dos Cursos, as competências e habilidades, para o reconhecimento e autorização 

dos Cursos, observando as normas específicas relacionadas com a modalidade de Licenciatura 

Plena. 

No Parecer nº 0195/2003 (BRASIL, 2003b) foram tratados, para o curso de Graduação 

em Música, aspectos como: 

                                                 
24

Revogado pelo Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003 (BRASIL, 2003a). 
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1. Perfil do formando – Capacitação, sensibilidade artística, habilidades e aptidões 

indispensáveis à atuação profissional na sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais 

inerentes à área de Música; 

2. Competências e habilidades – Tecnologias de produção e reprodução musical, 

devendo possibilitar a formação profissional em: pesquisa científica, atuação em diferentes 

espaços culturais, articulação em instituições de ensino específico em Música, estimular 

criações musicais entre outros; e 

3. Conteúdos curriculares – Assegurar ao perfil profissional: conteúdos básicos, 

específicos e teórico-práticos.  

Consta ainda direcionamentos importantes sobre a organização do Curso, projeto 

pedagógico, organização curricular, atividades complementares, acompanhamento e 

avaliação, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) bem como o Estágio Supervisionado, 

sendo descrito como: 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Curso de Graduação, cujas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais estão ora relatadas, devem contemplar objetivamente 

a realização de estágios curriculares supervisionados, tão importantes para a 

dinâmica do currículo com vistas à implementação do perfil desejado para o 

formando, não os confundindo com determinadas práticas realizadas em 

instituições e empresas, a título de „estágio profissional‟, que mais se 

assemelha a uma prestação de serviço, distanciando-se das características e 

finalidades específicas dos estágios curriculares supervisionados. [...] 

Convém enfatizar que as atividades de estágio deverão ser reprogramadas e 

reorientadas de acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente 

revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo estágio curricular possam 

considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício da profissão ou da competente atuação 

na área do curso (BRASIL, 2003b, p. 11). 

 

Diante dos desafios encontrados no sistema educacional, em capacitar os professores, 

nos deparamos com a efetivação do espaço para o ensino de Música nas escolas de Educação 

Básica como em outros contextos educacionais.  

Em 8 de março de 2004, o CNE e a CES publicam a Resolução nº 2 (BRASIL, 2004b) 

que aprova as Diretrizes Nacionais do curso de Graduação em Música, orientando desde o 

projeto pedagógico, os componentes curriculares ao perfil do formando, suas competências e 

habilidades, o Estágio Curricular Supervisionado, TCC e outros aspectos do projeto 

pedagógico. Sobre o Estágio Supervisionado o Art. 7 é descrito como: 

 

[...] componente curricular direcionado à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada 
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Instituição, por seus colegiados superiores acadêmicos, aprovar o 

correspondente regulamento de estágio, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização (BRASIL, 2004b, p. 10). 

 

Alguns anos depois, a Música passou a constituir o currículo da Educação Básica 

como conteúdo obrigatório no componente curricular Arte, com base na Lei 11.769/08 

(BRASIL, 2008a) e, nesse sentido, a formação inicial do educador musical através dos cursos 

de Graduação, foi vista de uma forma ainda mais especial, uma vez que "[...] os cursos de 

graduação possuem a desafiadora tarefa de oportunizar a aproximação com a realidade 

profissional aos futuros educadores” (BELLOCHIO, 2003, p. 17), voltada para uma atuação 

em defesa da formação nas áreas específicas, caminhando paralelamente com as alterações da 

legislatura nacional.  

A legislação educacional estabeleceu em 2008 a obrigatoriedade do conteúdo da 

Música nas escolas de Educação Básica, todavia, não foi apenas neste período que os cursos 

de Graduação pensavam na formação do professor de Música. Queiroz e Marinho (2005, p. 

83) relatam que: “A música, por suas diferentes perspectivas educativas, vem exigindo novas 

configurações pedagógicas que permitam aos profissionais atuantes nessa área lidar com 

diferentes contextos, situações e possibilidades de ensino e aprendizagem”, tornando este um 

momento de transformações, lutas e desafios, diante do cenário educacional atual.  

 

4.1 O contexto do Estágio Supervisionado: examinando a legislação  

 

A legislação nacional para os cursos de Graduação, constitui um conjunto de 

fundamentos que orientam de forma geral a organização e a condução de atribuições 

sugerindo ações que beneficiem a formação para a atividade docente.  

Já encontramos informações sobre o Estágio desde o Decreto-Lei nº 4.073/42, Art. 47, 

consistido como: “[...] período de trabalho, realizado por aluno, sob o controle da competente 

autoridade docente, em estabelecimento industrial” (BRASIL, 1942)25, sabe-se que esta 

citação faz referência às instituições de preparação profissional industrial, mas ainda assim é 

facilmente aplicada aos cursos de Licenciatura todavia, usaremos informações da legislação 

dos últimos 20 anos, visto que estão mais próximas da realidade político-educacional ao qual 

vivemos atualmente. 

A Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ainda que utilizando a nomenclatura de Prática de Ensino, no Art. 65º, nela são 

                                                 
25

Documento online não paginado. 
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apresentadas informações sobre a carga horária deste componente curricular, sendo que “A 

formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 

trezentas horas” (BRASIL, 1996)26, informando assim orientações sobre inclusão e 

cumprimento desta carga horária. No entanto, sanciona em seu Art. 82º que: “Os sistemas de 

ensino estabelecerão as normas de realização de Estágio em sua jurisdição, observada a lei 

federal sobre a matéria”27 (BRASIL, 1996)28. Ainda neste documento, o Art. 84º apresenta aos 

estudantes de cursos de nível superior, a possibilidade em “[...] ser aproveitados em tarefas de 

ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo 

com seu rendimento e seu plano de estudos” (BRASIL, 1996)29, uma vez que seja realizado na 

própria instituição. Ainda que o Art. 84º (BRASIL, 1996)30 não se trate, diretamente, do 

Estágio, a monitoria também faz parte da pratica de ensino, ações do processo de docência. 

Ainda dando continuidade às orientações sobre o Art. 65, da Lei 9.394/96 (BRASIL, 

1996), o Parecer nº 744/97 (BRASIL, 1997) trata a Prática de Ensino como “[...] o espaço por 

excelência da vinculação entre formação teórica e início da vivência profissional, 

supervisionada pela instituição formadora” (BRASIL, 1997, p. 1), concepção voltada para 

formação, propiciando ao estágio, “[...] uma das oportunidades nas quais o estudante-docente 

se defronta com os problemas concretos do processo de ensino-aprendizagem e da dinâmica 

própria do espaço escolar” (BRASIL, 1997, p. 1), uma vez que o licenciando é inserido no 

campo de atuação profissional, mas ainda está protegido enquanto aluno-estagiário alicerçado 

pelas atribuições acadêmica do curso de Graduação. 

Em alguns anos mais a frente, a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2002b), para os cursos de formação de professores, trata no “Art. 3º A formação de 

professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará 

princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico [...] entre a 

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor [...]” (BRASIL, 2002b, p. 2), 

percebe-se que o texto é voltado para o contexto da Educação Básica, entretanto, o campo 

profissional do educador musical abrange outros contextos de ensino. 

Ainda no Art. 12, da Resolução CNE/CP nº 1/2002, no “§ 1º A prática, na matriz 

curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, 

desarticulado do restante do curso” (BRASIL, 2002b, p. 5), é necessário que seja 

                                                 
26

Documento online não paginado. 
27

Redação dada pela Lei 11.788/08 (BRASIL, 2008b). 
28

Documento online não paginado. 
29

Documento online não paginado. 
30

Documento online não paginado. 
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desenvolvida ações pelas instituições formadoras para aliar à formação docente ao campo de 

atuação profissional. 

Continuando ainda na Resolução CNE/CP nº 1/2002, no “Art. 13. Em tempo e espaço 

curricular específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como 

finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar” 

(BRASIL, 2002b, p. 6), favorecendo as possibilidades de desenvolver a prática profissional 

docente pelo curso de Graduação. 

Referindo-se ainda a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 

2002b), em seu Art. 12 percebe-se a preocupação em estabelecer diretrizes para a organização 

da grade curricular das Licenciaturas, no que tange a carga horária do Curso, buscando 

equilibrar os saberes pedagógicos com os experienciais. Isto posto “Os cursos de formação de 

professores em nível superior terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e 

resolução específica sobre sua carga horária” (BRASIL, 2002b, p. 5) e no § 2º diz que: “A 

prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor” 

(BRASIL, 2002b, p. 5), possibilitando a realização da disciplina de cunho prático, no que diz 

respeito à atividade docente. 

Dando continuidade nas orientações do CNE e CP, a Resolução CNE/CP nº 2, de 19 

de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002c) institui a duração e a carga horária dos cursos de 

Licenciatura e outras regulamentações. Em seu Art. 1 sobre a carga horária, propõe outras 

dimensões de componentes, como o Estágio Supervisionado, estabelecido em 400 horas, a 

partir da segunda metade do Curso (BRASIL, 2002c). Também estabelece em parágrafo único 

que: “Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter 

redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) 

horas” (BRASIL, 2002c, p. 9), possibilitando assim a redução de carga horária total, por meio 

do aproveitamento em até 50%, ou menos, desde que comprovada a atividade. 

Verificando as informações e orientações prescritas no Art. 13, § 3º da Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, nos deparamos com a seguinte instrução:  

 

[...] O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em 

escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda 

metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 

escola campo de estágio (BRASIL, 2002b, p. 6). 
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Desta forma, a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002b) 

proporciona a vivência desde o início do Curso, mas o Estágio apenas a partir da segunda 

metade do Curso. 

Todavia, diante da expansão de possibilidades de contextos para o ensino de Música, 

não é exclusivamente a escola regular, mas também os conservatórios, os projetos sociais, os 

cursos de nível técnicos e superior, logo é possível reconhecer a necessidade de ampliação e 

para além da Educação Básica, possibilitando o exercício em outros contextos educacionais e 

outras modalidades.  

Nesse sentido, fica evidente que para a formação profissional, no que diz respeito ao 

educador musical, exige também uma preparação ampla, além dos conteúdos musicais 

específicos, mas competências pedagógicas da atuação docente, Queiroz e Marinho (2005, p. 

84) relatam que:  

 

Por experiências vivenciadas em toda a trajetória da educação musical, é 

notório que a formação do professor tem particularidades que vão além do 

perfil de formação do músico, exigindo configurações que transcendem o 

domínio técnico e estrutural da música. [...] Por outra perspectiva, as 

licenciaturas em música têm, por sua vez, se preocupado em capacitar 

profissionais para a atuação na educação básica, habilitando-os também para 

ocupar lugares como escolas especializadas de ensino da música e outros 

contextos emergentes na sociedade, onde a atuação docente de um professor 

com formação específica nesse campo de conhecimento se mostra 

fundamental. 

 

Para atender aos diferentes contextos educacionais, os licenciandos necessitam dispor 

de experiência, desenvolvendo seu modo de ensinar, refletindo sobre as peculiaridades de 

cada contexto e construindo seu perfil profissional.  

Ainda sobre as particularidades da heterogeneidade dos contextos educativos, Sobreira 

(2008, p. 50) diz que: “Os espaços são distintos e uma escola nunca será igual a outra. Nem 

mesmos [sic] as turmas dentro de uma mesma escola serão iguais e, portanto, não existe um 

caminho único [...]”, tais desafios tornam-se essenciais para refletir sobre a formação de 

professores diante das possibilidades do ensino de Música, na Educação Básica e em outros 

caminhos educacionais. 

Em busca de uma melhor adequação das diretrizes, a Lei nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008 (BRASIL, 2008b) dispõe sobre o Estágio de estudantes dando providências e 

atribuições. Neste documento encontram-se esclarecimentos acerca do Estágio como 

componente curricular obrigatório e como parte integrante do projeto pedagógico do Curso. 

Conta ainda com as incumbências das instituições de ensino, através de documentos como: 
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termo de compromisso, indicação de um professor orientador, realização de relatório de 

atividades, elaboração de normas e instrumentos de avaliação. 

E juntamente com as orientações sobre o Estágio no Art. 22 “Revogam-se as Leis nºs 

6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 

82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 24 de agosto de 2001” (BRASIL, 2008b, p. 4), alterando a legislação anteriormente 

adotada. 

Faz-se importante ressaltar, que ainda no ano de 2008, logo em seguida da emissão da 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008b), foi publicado pelo Ministério do 

Trabalho e do Emprego, a nova cartilha esclarecedora sobre a Lei do Estágio (BRASIL, 

2008c), expondo a Lei 11.788/08 (BRASIL, 2008b) na íntegra bem como esclarece dúvidas 

frequentes sobre a aplicação do Estágio e demais informações pertinentes à execução do 

Estágio. 

Como se pode ver, as orientações anteriores reiteram a atividade de Estágio como 

ponto importante na formação, levando a refletir sobre o conhecimento acadêmico do 

licenciando e sua relação de experiência com o campo de trabalho. Portanto, acaba por 

envolver o estudante em formação no ambiente profissional ao qual se almeja atuar. 

Parece claro que existe uma necessidade de atualização e sistematização de 

regulamentos e normas para o ensino superior. Desta forma, apresenta-se ainda, a Resolução  

nº 2, de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que define as DCNs para a formação superior 

nos cursos de Licenciatura, para cursos de segunda Licenciatura e para a formação continuada 

também.  

A Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015) considera desde a 

importância da valorização profissional à articulação dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação, as DCNs para a formação inicial e continuada voltadas preferencialmente para a 

Educação Básica, assim como a igualdade de acesso e a permanência na escola. Diante disso, 

torna-se um momento singular para a atual configuração dos cursos de Graduação superior, 

em razão de no Art. 1º alterar e definir procedimentos ligados à: política; fundamentos; gestão 

e programas; cursos de formação; planejamento; processos de avaliação e regulamentações, 

voltadas para ações na educação básica. 

Ainda se tratando da Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015, p. 9), 

percebe-se que: 
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Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 

respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para 

funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível 

médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 

quilombola e educação à distância – a partir de compreensão ampla e 

contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a 

produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a participação 

na elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da 

instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos 

de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a 

avaliação institucional.  

 

Na Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002b) são 

apresentadas diversas concepções sobre Educação, docência, sobre a formação inicial e 

continuada, bem como apresentam os princípios da formação docente, destacando-os em 11 

itens, integrando as modalidades de ensino, a colaboração de instituições federais, Ministério 

da Educação (MEC) e instituições formadoras, com vistas na necessidade de formação e 

atualização de saberes. 

No que tange ao currículo, Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, Capítulo IV, Art. 13 

salienta sobre os estudos que englobam a formação para o exercício “[...] da docência na 

educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos 

escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e 

educacional [...]” (BRASIL, 2015, p. 10), fica demonstrada a possibilidade de 

desenvolvimento de ações em um âmbito maior que apenas o ensino na Educação Básica, no 

qual o curso de Licenciatura em Música da UFRN, já desenvolve ações com as disciplinas de 

Atividades Orientadas31.   

O texto da Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015) considera também a 

carga horária, onde, indica ainda no Capítulo IV, Art. 13, § 1º sobre a duração do Curso, 

reforçando informações acerca da carga horária aplicada em “[...] 400 (quatrocentas) horas 

dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição” (BRASIL, 2015, p. 10), deixa a lacuna para os cursos de Licenciatura 

desenvolverem as atividades de Estágio em outras áreas como escola especializada ao ensino 

de Música, ou em múltiplos espaços educacionais32. 

                                                 
31

Informações sobre estas disciplinas serão apresentadas posteriormente. 
32

Outros espaços nos quais se aprende e ensina Música: escola especializada para o ensino de Música, 

conservatórios, espaços não-institucionalizados, entre outros. 
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Intrínseco à Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015) estão às 

atribuições para os cursos de Graduação bem como a deliberação de ações com a vinculação 

do currículo e o exercício profissional constituindo uma formação, garantindo a flexibilidade 

da organização baseadas nas expectativas e interesses dos alunos, do campo de atuação 

baseadas nas tendências contemporâneas, da formação do campo profissional.  

A Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 define ainda no Capítulo IV, Art. 15, § 6º  que 

o Estágio Curricular Supervisionado “[...] é componente obrigatório da organização curricular 

das Licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e 

com as demais atividades de trabalho acadêmico” (BRASIL, 2015, p. 11) fortalecendo ainda 

mais a necessidade da execução do Estágio. 

Apresenta ainda no Capítulo IV, Art. 14, § 1º, inciso VI: 

 

[...] 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido 

no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, 

da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante 

o projeto de curso da instituição (BRASIL, 2015, p. 11). 

 

Assim, devem ainda promover formas de aprendizagem que contribuam para o 

fortalecimento de características de revestem a formação do professor, como o preparo do 

professor para enfrentar os desafios da profissão, o mercado de trabalho e o exercício 

profissional.   

No entanto, a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015) prevê 

diferenciação e redução de carga horária, para os: 1) graduados – portadores de diploma 

superior, porém não licenciados, uma carga horária diferenciada que depende da equivalência 

entre o Curso concluído e a formação acadêmica pretendida; 2) prevê também para os cursos 

de segunda Licenciatura; 3) Profissionais do Magistério.  

No que se refere ao Estágio Supervisionado, a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, 

no Capítulo IV, Art. 14, § 1º, inciso III bem como no Capítulo IV, Art. 15, § 1º, inciso III 

determina “[...] a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) 

horas” (BRASIL, 2015, p. 11). Desta maneira, os cursos, diante da compatibilidade entre a 

formação do candidato e a pretendida, podem garantir uma formação pedagógica 

reconhecendo os conhecimentos prévios. 

A Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 enfatiza ainda no Capítulo IV, Art. 14, § 4º 

como também no Capítulo IV, Art. 15, § 6º que: “O estágio curricular supervisionado é 

componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
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específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 

acadêmico” (BRASIL, 2015, p. 11), reforçando a concepção do Estágio Supervisionado e a 

relevância de sua realização nas instituições de ensino superior. 

Para os cursos de Segunda Licenciatura, a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015  

estabelece ainda no Capítulo IV, Art. 15, § 7º que: “Os portadores de diploma de licenciatura 

com exercício comprovado no magistério e exercendo atividade docente regular na educação 

básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o 

máximo de 100 (cem) horas” (BRASIL, 2015, p. 11). Dessa maneira, é disponibilizada aos 

Cursos a possibilidade de redução de carga horária e direitos resguardados aos estudantes, 

desde que estejam incluídos nas características apresentadas na Resolução nº 2, de 1 de julho 

de 2015 (BRASIL, 2015). 

Convém ressaltar que a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, no Art. 22  informa que 

os cursos de formação de professores em funcionamento devem se adaptar à referida 

Resolução no prazo máximo de 2 anos, a partir da sua data de publicação (BRASIL, 2015).  

Ao final da Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, no Capítulo VIII, Art. 25, explicita-

se a revogação de algumas das resoluções anteriores: 

 

[...] revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 

CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de 

setembro de 1999, a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e 

suas alterações, a Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas 

alterações, a Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, 

de 7 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2015, p. 12). 

 

Diante do exposto, entende-se que a legislação a fim de uma regulamentação 

consolidada, estabelece estas orientações para os cursos de formação de professores, que 

acompanham as alterações para a adequação desde a carga horária, as atividades acadêmicas 

curriculares, a duração total dos Cursos e os procedimentos administrativos. Todavia, ainda 

que seguindo as diretrizes e orientações, compete aos programas, centros e/ou departamentos 

responsáveis pelos cursos de Graduação a elaboração e o desenvolvimento de mecanismos, 

para tornar compatíveis com base na formação docente, do perfil desejado do egresso, com o 

campo de atuação profissional, baseados em estudos e pesquisas na área. 

Contudo, ainda no ano de 2016, a Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 

2016 (BRASIL, 2016) altera as regras de funcionamento do Ensino Médio. Para tanto, 

“Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral [...]” (BRASIL, 2016, p. 1), assim sendo, alterando a Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), 
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no que diz respeito à carga horária mínima anual bem como o currículo e a estrutura 

curricular da disciplina de Arte, onde no Art. 26, § 2º estabelece que: “O ensino de arte, 

especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da 

educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos” (BRASIL, 2016, p. 1). 

Em vista disso, é possível perceber que, embora o ensino de Arte tenha sido 

proclamado como componente obrigatório, sua aplicação ocorre apenas durante a Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental. Assim, algumas mudanças são sugeridas, posto que a 

Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016) torna facultativo 

durante no Ensino Médio, o ensino das disciplinas de: Arte, Educação Física, Filosofia e 

Sociologia, todavia, podem ser incluídas na Base Nacional Curricular Comum. No entanto, 

estas medidas podem sofrer alterações, visto que a Medida Provisória nº 746, de 22 de 

setembro de 2016 (BRASIL, 2016) ainda encontrava-se em tramitação no período da 

publicação desta Pesquisa. 

 

4.2 Um locus da formação: o Estágio Supervisionado e o curso de Licenciatura em 

Música da EMUFRN 

 

Para situar a formação de professores no curso de Licenciatura em Música, apresenta-

se um breve histórico da constituição da EMUFRN, e o desenrolar das ações desenvolvidas 

no ensino de Música. No ano de 1962, a EMUFRN foi criada e incorporada à UFRN, com 

atividades voltadas ao ensino instrumental, seminários, encontros de bandas, festivais e 

apresentações de alunos e professores (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, [20--?]). 

Até este momento, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), mantinha 

o curso em vigência denominado como Licenciatura em Educação Artística, reconhecido na 

década de 1980, com 4 habilitações específicas: Artes Cênicas, Artes Plásticas, Desenho e 

Música, localizado no Departamento de Artes (DEART)33.  

Alguns anos depois, em 1997 foi iniciado o curso de Bacharelado em Música e, no ano 

seguinte, o MEC autorizou o funcionamento do curso Técnico em Música. Em face das 

transformações ocorridas no cenário educacional e na legislação do país e após reflexões 

                                                 
33

O DEART da UFRN é vinculado ao CCHLA que, atualmente, oferece os cursos de Graduação: Artes Visuais, 

Dança, Design e Teatro, base de pesquisa e projetos de extensão, além do curso de Pós-Graduação – Mestrado 

em Artes Cênicas.  
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sobre as mudanças de paradigmas para o ensino de Música e a necessidade de alterações 

curriculares, é criado do curso de Licenciatura em Música. 

O curso de Licenciatura em Música foi criado em 2004, a partir da extinção dos cursos 

de Educação Artística e suas habilitações34, momento desafiador para a formação de 

profissionais habilitados para o ensino de Música da Educação Básica ou na diversidade de 

contextos. Desse modo, a Licenciatura evidencia a concepção da Educação Musical 

efetivamente em espaços democráticos, ampliando as possibilidades de formação do 

educador. 

Penna (2007, p. 5), relata sobre os múltiplos espaços como campo de trabalho para os 

educadores musicais: 

 

Insistimos na questão da educação básica, por entender ser este o espaço em 

que o ensino de música pode ter um maior alcance social, atuando 

efetivamente para a democratização no acesso à arte e à música. No entanto, 

são múltiplos os espaços de atuação para o educador musical, pela 

diversidade de contextos educativos, escolares ou extraescolares, incluindo 

os projetos sociais e as escolas especializadas em música, como discutido 

por diversos autores [...]. Isto já se evidencia como meta na maioria dos 

projetos pedagógicos das licenciaturas em música que se orientam pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música, que 

propõem um perfil bastante amplo para seu formando. 

 

O curso de Licenciatura em Música da UFRN, além de formar o educador para a 

escola básica, incentiva também a capacitação para outros contextos que envolvem o ensino 

de Música. Com isso, utilizando desde práticas que compreendam as necessidades e 

especificidades de cada contexto educativo, buscando proporcionar perspectivas de utilização 

de recursos para a construção de metodologias alternativas que contemplem as diversas 

possibilidades de atuação profissional. 

Ainda sobre os cursos de Licenciatura e a formação ampla, Penna (2007, p. 4) relata 

que: 

 

[...] muitas licenciaturas baseadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Música incluem em seu currículo disciplinas 

voltadas para a metodologia de ensino da música, acompanhando toda a 

formação do educador, nos seus vários níveis, de modo a contemplar 

progressivamente as diversas possibilidades de atuação profissional, os 

diferentes contextos escolares ou extra-escolares, com suas exigências 

próprias, que se refletem em termos de propostas metodológicas. 

                                                 
34

Curso criado com o propósito de formar profissionais habilitados em desenvolver atividades de polivalência 

em Educação Artística com habilitação em: Artes Visuais (artes plásticas), Dança, Teatro (Artes Cênicas) e 

Música. 
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O modelo predominante do Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em 

Música foi estabelecido baseado nas diversas possibilidades de atuação profissionais, visando 

os diferentes contextos para o ensino da Música, desde as escolas de Educação Básica – 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio –, quanto às escolas especializadas ao ensino 

de Música – sistema de conservatórios voltado para a performance e técnica instrumental e 

vocal –, bem como contextos não-escolares – ONGs, projetos sociais, entre outros, na 

tentativa de familiaridade dos licenciandos ao ambiente profissional. 

A necessidade de uma preparação específica para os múltiplos espaços de atuação, 

estabelece desafios para a prática educativa e as diferentes expectativas para a Educação 

Musical em sala de aula. Queiroz e Marinho (2005, p. 83) dizem que:  

 

Tendo em vista o vasto campo da educação musical, que abrange desde os 

processos básicos de musicalização até práticas complexas de domínio 

instrumental e composicional, podemos afirmar que a formação do professor 

de música é hoje um dos maiores desafios dessa área. Nessa perspectiva, fica 

evidente que a capacitação do profissional atuante na educação musical 

exige uma preparação ampla, em que os conteúdos musicais sejam somados 

a competências pedagógicas fundamentais para a atuação docente. 

 

O Estágio Supervisionado oferece ao aluno a participação no contexto de organizações 

privadas e públicas ou do terceiro setor, associando conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação acadêmica, tanto no que diz respeito à conhecimento específico da área de Música, 

quanto à vivência em contextos nos quais a Educação Musical está presente. Penna (2007, p. 

6) relata que: 

 

[...] a formação do professor não se esgota apenas no domínio da linguagem 

musical, sendo indispensável uma perspectiva pedagógica que o prepare para 

a sua atuação a especificidade de cada contexto educativo e lhe dê recursos 

para a sua atuação docente e para a construção de alternativas 

metodológicas. 

 

Neste sentido, o curso de Licenciatura em Música da UFRN, inclui em sua estrutura 

curricular as disciplinas de Atividades Orientadas (AOS)35 para auxiliar a prática docente nas 

necessidades e potencialidades dos diversos contextos, na tentativa de formar o profissional 

capaz de assumir a diversidade de contextos educativos. Com base nesse contexto, verifica-se 

                                                 
35

As disciplinas de AOS são ofertadas desde o primeiro semestre do curso de Licenciatura da UFRN, sendo 

divididas em 4 semestres, separadas da seguinte forma: I – Educação Infantil; II – Escola especializada; III – 

Ensino Fundamental; IV – Contexto não-formal. No qual os graduandos são inseridos no local de trabalho, 

porém na perspectiva apenas de observador. Ao final, relatam sua experiência por meio de um relatório.  
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um esforço do Curso para propiciar com mais recursos, a formação da prática pedagógica do 

licenciando. Acredita-se que as disciplinas de AOS contribuem para aproximar a realidade 

profissional dos licenciandos, mas ainda assim, não é suficiente para os desafios encontrados 

durante o exercício da docência. Todavia, é uma etapa de aproximação com o campo de 

atuação, anterior à conclusão do Curso. É este o momento que o Estágio se apresenta como 

ponto principal para o aprendizado do licenciando como futuro educador, aspirando formar 

um profissional capaz de assumir com compromisso, e assim suprindo às necessidades dos 

diferentes contextos educativos. 

Desta forma, o curso de Licenciatura baseado nas diretrizes nacionais, inclui em seu 

currículo disciplinas com metodologias voltadas para vários níveis e contextos educacionais. 

Assim sendo, Del-Ben (2003, p. 32) relata que: “Isso implica na necessidade de 

flexibilizarmos os percursos de formação dos professores de música, relacionado-os aos 

múltiplos espaços de atuação profissional, e de superarmos a concepção de formação como 

processo caracterizado como trajetória única”. Assim, o Estágio ao ser realizado em contextos 

diferentes, tem a intenção de contemplar as mais variadas possibilidades de ensino de Música, 

possibilitando um maior contato com o ambiente profissional. 

Em conformidade com este assunto, Queiroz e Marinho (2005, p. 84) relatam sobre a 

formação do educador musical e as possibilidades de campos de atuação, refletindo que: 

 

No entanto, mesmo tendo consciência das dificuldades para determinar um 

perfil específico para professores que lidam com o ensino da música de 

diferentes formas, em diferentes contextos e situações, e com diferentes 

sujeitos, entendemos que há competências que, de maneira geral, são 

imprescindíveis a todo profissional da área de educação musical. 

Competências essas que permitam somar os conteúdos específicos da música 

com a compreensão e a capacitação metodológicas, fundamentais para o 

desenvolvimento de atividades docentes significativas e contextualizadas 

com as situações de ensino musical existentes na contemporaneidade. 

 

A formação do professor é apontada como indispensável, em razão da necessidade de 

articulação entre conteúdos musicais e pedagógicos, estabelecendo assim pontes e inter-

relação entre a Licenciatura do processo de formação docente e os desafios da atuação 

profissional. 

Penna (2007, p. 8) diz ainda: 

 

O desafio é, portanto, superar a oposição entre conteúdos musicais e 

pedagógicos, procurando não apenas equilibrá-los, mas articulá-los 

efetivamente ao longo do curso. Esta articulação é indispensável para a 
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formação de um educador musical capaz de atuar de modo comprometido 

em diversos contextos escolares e extra-escolares, refletindo sobre a sua 

própria prática pedagógica e procurando renová-la continuamente. 

 

A formação é um fenômeno complexo, repleto de aspectos particulares da docência. 

Desta forma, o desenvolvimento do Estágio Supervisionado realizado em qualquer âmbito 

educacional, expressa a articulação de perspectivas pedagógicas capaz de sustentar a 

necessidade específica de cada contexto. 

Para tanto, o Estágio Supervisionado, é permeado por procedimentos que 

acompanham toda a formação do educador, e a Licenciatura como espaço por excelência para 

esta formação, reflete o importante papel do Estágio ao consolidar este processo, o de tornar-

se professor. 
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Ao transitar da universidade para a escola e desta para a universidade, os 

estagiários podem tecer uma rede de relações, conhecimentos e 

aprendizagens, não com o objetivo de copiar, de criticar apenas os modelos, 

mas no sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la. Aprender com 

os professores de profissão como é o ensino, como é ensinar, é o desafio a 

ser aprendido /ensinado no decorrer dos cursos de formação e no estágio 

(TARDIF, 2002 apud PIMENTA; LIMA, 2012, p. 111). 
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5 TECENDO O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE LICENCIATURA 

EM MÚSICA DA UFRN: SOB A ÓTICA DOS PARTICIPANTES 

 

Os estagiários, durante a vivência na escola, desenvolvem ações importantes durante o 

trabalho escolar, exercendo um papel fundamental na construção da sua identidade 

profissional docente.  Assim, o Estágio para aqueles que estão em fase de formação inicial é, 

muitas vezes, um retrato da prática docente e o aluno futuro professor terá que enfrentar 

desafios característicos da profissão. Em conformidade com este assunto, Pimenta e Lima 

(2012, p. 111), diz que: “Aprender a profissão docente no decorrer do estágio supõe estar 

atento às particularidades e às interfaces da realidade escolar em sua contextualização na 

sociedade”. 

Trata-se, pois de formar professores, em condição de desenvolver ações e de atuar em 

colaboração com as equipes dos contextos escolares ao qual atuará.   

 

5.1 Dialogando sobre as concepções e procedimentos do Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado é uma disciplina curricular obrigatória pertencente aos 

cursos de Graduação, principalmente aqueles voltados à formação de professores, a 

Licenciatura, visando a articulação entre o conhecimento acadêmico e a vivência no ambiente 

de trabalho. O modelo de Estágio Supervisionado predominante no curso de Licenciatura em 

Música mostra-se eficiente em virtude de apresentar a ligação entre a academia e os diferentes 

contextos de atuação da Educação Musical, para além da Educação Básica. 

Por outro lado, em um dos relatos, é possível identificar a escolha da Licenciatura 

articulada com a busca de formação para o mercado de trabalho, visto que a profissão de 

professor é reconhecida como formal e a de instrumentista performance não, mesmo que a 

docência tenha sido iniciada anterior ao curso de Graduação.  

Todos os participantes relataram que a escolha pelo curso de Licenciatura ocorreu 

visto que já estudavam Música, através de cursos de Prática Instrumental. Desse modo, 

optaram pela Licenciatura em Música para a continuação dos estudos e nível de formação 

superior. Cada entrevistado apresentou aptidão por um instrumento diferente: Jota estudava 

Piano, Phelícia Violino, Mozart Violão e Davi Trompete, sendo que Phelícia e Mozart já 

desempenhavam função de professor voluntário ou auxiliar em projetos sociais para o ensino 

de Música. Davi integrava uma banda marcial da cidade onde morava e Jota apenas estudava, 

e não tinha ambição em lecionar.   
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5.1.1 Concepções sobre o Estágio Supervisionado 

 

O Estágio, por diversas vezes, é concebido como o momento no qual a prática é 

desenvolvida separadamente da teoria estudada no curso de Graduação, todavia, Pimenta e 

Lima (2012) observam que durante o Estágio não é possível dissociar a teoria da prática. O 

Estágio Supervisionado pode ser compreendido como etapa de conexão entre a teoria e a 

prática juntamente com a vivência da realidade profissional.   

O conceito de Estágio surgiu dos dados obtidos através das falas dos participantes da 

Pesquisa proveniente da relação complexa entre a formação docente (universidade) e o 

componente curricular o Estágio Supervisionado. 

Diante das informações coletadas, as concepções sobre o Estágio compreendem: 

 definição sobre a carreira docente; e 

 preparação para a atividade profissional – contexto de ensino. 

O ingresso dos licenciandos no curso de Graduação em Música se dá, muitas vezes, 

pela necessidade de formação superior profissional na área, por dar continuidade à formação 

musical. Os entrevistados revelaram diferentes interesses e necessidades para o desejo em 

ingressar neste Curso superior, mas apresentaram clareza quanto à finalidade do curso de 

Licenciatura em Música, a finalidade de formação de professores para o exercício da 

docência. Com isso, foi possível identificar na Licenciatura o caminho ideal para este 

propósito. Nessa situação, em que o Estágio é a relação entre a formação acadêmica e a ação 

docente, os participantes relataram suas intenções, por meio das concepções sobre o Estágio. 

A declaração de Phelícia retrata o momento do Estágio como busca de um modelo de 

profissional, baseado na reflexão sobre a ação do professor da escola que está sendo 

observado, a ação do professor da universidade e a possibilidade profissional em diferentes 

campos de atuação: 

 

Olha, para mim, o Estágio é um período de pré experiência da minha, do que 

eu vou vir a fazer como docente... a vantagem, por exemplo, era que [...], em 

muitos casos, eu estava observando o docente que assumia a turma e através 

do que eu observava nele, eu ficava imaginando como que seria a minha [...] 

atuação... o que é que eu queria fazer diferente dele e o que é que eu queria 

fazer de igual a ele. Então assim, foi, para mim, foi de valia todos os 

Estágios que eu podia fazer, porque eu, eu tinha esse espelho, esse modelo 

prático. A gente, na Graduação, tem muitas informações teóricas, e apesar de 

ter o professor diretamente, [...] a gente fica observando a forma dele atuar... 

mas, são professores que estão treinando professores, a gente não sabe o que 

é um professor que treina um aluno e, [...] no caso da Educação Básica, um 

aluno que nunca teve um contato com Música. Então assim, o Estágio me 
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deu essa [...] oportunidade de poder ver na prática como era, como é que eu 

ia atuar, precisava ver alguém atuando para eu saber (informação verbal)36
 
37

. 

 

Embora os participantes apresentassem clareza quanto à escolha da Licenciatura e as 

possibilidades de atuação do curso profissional, especialmente voltado para a Educação 

Básica, o Estágio ainda é, no momento em que a vivência no local de trabalho acontece, como 

tomada de decisão sobre o caminho profissional que almejam seguir. Segundo Jota, o Estágio 

representa: 

 

Eu acho que o Estágio é necessário para o aluno, né? Ele é... É no Estágio 

que o aluno vai ver se ele quer realmente ou não a prática do professor. 

Porque, o que acontece muito é que, por mais que a universidade ela não 

tenha obrigação de poder, é, mostrar, completamente ao aluno como vai 

acontecer na escola, mas é na escola que ele vai ver muitas situações, ali 

presente. Então, ele tem que ver se a partir daquelas situações se é aquilo que 

ele quer para vida dele ou não (informação verbal)38. 

 

No depoimento de Davi é possível perceber uma visão mais ampliada sobre a 

concepção do Estágio, como um caminho a seguir a fim de alcançar o destino, a formação 

docente. O Estágio, como espaço em duas direções, o licenciando sem experiência 

profissional cabe a experimentação do professor no local de trabalho e o licenciando que já 

exercia atividade profissional compete a descoberta de diferentes possibilidades de ensino: 

 

Eu acredito que o Estágio é... tem dois objetivos assim para o Estágio. O 

Estágio tanto ele é um norteador para o aluno que já está dando aula, então ele 

vai passar a orientar de uma forma mais organizada, a questão de 

planejamento, a questão dos referenciais teóricos que o aluno pode utilizar, 

melhorando a metodologia e as estratégias de ensino. E outro objetivo é a para 

o aluno que não teve nenhuma experiência. Então, através do Estágio, o aluno 

vai ter as primeiras experiências de ensino, como é a estrutura da escola, como 

é que funciona, é, através da observação do professor em sala de aula. Então, 

tanto eu vejo como uma melhoria no ensino de quem já está dando aula, como 

aquele aluno que nunca teve experiência vai ter os primeiros contatos a partir 

do Estágio (informação verbal)39. 

 

Os participantes parecem compartilhar da mesma essência sobre a concepção do 

Estágio, como espaço de ação, definição da carreira e a preparação para a atividade 

                                                 
36

Informação fornecida por Phelícia, através de uma entrevista semiestruturada, em sua residência, em abril de 

2016. 
37

Vale salientar que se optou por conservar nas transcrições, a linguagem coloquial e a inserção de regionalismos 

a fim de manter a autenticidade das respostas.  
38

Informação fornecida por Jota, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em março de 2016. 
39

Informação fornecida por Davi, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em setembro de 

2015. 
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profissional. Ainda sobre o Estágio e sua compreensão, Jota, fala sobre a representação do 

Estágio Supervisionado na sua formação como uma inspiração e definição sobre a carreira 

docente como profissão: 

 

[...] representa muito, eu acho que foi essencial [...]...  por mais que eu 

tivesse a vontade de ser professor de Música, né? Mas que ele foi para 

mim... foi onde mostrou realmente, o que, se realmente era a prática que eu 

queria ou não, né? Se eu queria ser professor de Música ou não (informação 

verbal)40. 

 

Por outro lado, Phelícia relata que, durante o Estágio, ela estava convicta que, ser 

professora da Educação Básica seria sua carreira, mas logo após, quando já lecionava 

profissionalmente, fatores ligados à gestão escolar, a fez descobrir que não seria o campo ao 

qual desenvolveria sua atividade profissional no futuro, relatando:  

 

Eu acho que eu me distanciei. Na prática, depois de formada, depois de já 

atuar, eu me distanciei... Quando eu estagiava, tinha uma outra, eu tinha 

outra posição. Eu achava que [...] eu ia atuar realmente como professora da 

Educação Básica. Eu me identifiquei com alguns, com algumas atuações de 

alguns professores. Em dois Estágios assim, eu saia do Estágio com a certeza 

que eu estava no caminho certo, de que eu seria professora da Educação 

Básica mesmo. Eu [...] gostava do caminhar e do desenrolar que as escolas 

estavam [...] traçando, principalmente as escolas que tinham acabado de se 

adaptar ali... Mas, quando eu fui para o mercado de trabalho, [...] não sei se 

no meu caso pontual, eu encontrei algumas coordenações, com maior rigidez 

de [...] implantação do projeto. Então, a minha experiência na Educação 

Básica mudou, aliás, a minha experiência não, a minha... a minha... [pequena 

pausa] a minha opinião, a minha concepção sobre a Educação Básica mudou, 

porque eu vi muito mais prós e contras do que incentivo de que o professor 

pudesse desenvolver justamente um trabalho. Por isso que, na época, quando 

eu trabalhei, no ano passado, em 2015, com a Educação Básica, eu não tentei 

inventar moda, vamos dizer assim... eu tentei fazer só o que a coordenação 

me pedia para fazer e, muitos casos, eu deixei... assim... [...] um projeto 

pessoal que eu tinha, eu deixei um pouco de lado, para ver se eu sentia que 

poderia pisar ali, ou se eu sentia que não poderia pisar. Então, eu deixei de 

lado (informação verbal)41. 

 

Phelícia tinha experiência profissional como professora de Violino em projetos 

sociais, mas o Estágio configurou-se como um momento de descoberta como docente da 

Educação Básica. No entanto, foi durante a prática como profissional que sua perspectiva 

mudou, ressignificando a concepção da Educação Básica como campo de atuação, 

distanciando-o como possibilidade de contexto de ensino para atividade profissional. 

                                                 
40

Informação fornecida por Jota, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em março de 2016. 
41

Informação fornecida por Phelícia, através de uma entrevista semiestruturada em sua residência, em abril de 

2016. 
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A concepção de Mozart sobre Estágio é a integração entre a teoria e a prática, no qual 

se constitui nos conhecimentos acadêmicos e na vivência no campo de atuação, se 

desenvolvendo como uma unidade: 

 

Ele é tipo... uma ligação entre a prática e a teoria, não é?... é onde o aluno, o 

graduando, né? Ele vai planejar, ele vai desenvolver, é... relatar as atividades 

docentes e também experimentar, é... uma regência, é... dominar uma sala de 

aula... é... ele vai... deixa eu ver aqui... transmitir conhecimento... [...] pra 

[sic] mim, é quando o aluno... o graduando, ele chega numa sala... numa 

realidade que ele vai atuar, né? Tendo a ideia da responsabilidade dele, [...] 

no meu caso aqui, como educador musical (informação verbal)42. 

 

O exercício de qualquer profissão é prático através da ação. Nesta perspectiva, a 

profissão do professor é prática também. Nesse processo de aprender a fazer algo, emana os 

modelos e novos modelos, adaptando aos contextos de ensino e as especificidades de cada 

ambiente de trabalho. 

Sobre esse ponto, Phelícia relata sobre a importância da realização dos Estágios: 

“Tem. Muito, muito... [...] são profissionais que saem... assim, você se profissionaliza 

realmente, na minha opinião, através da prática” (informação verbal)43. 

Em especial, pode-se afirmar que a vivência durante o Estágio Supervisionado é uma 

experiência relevante para a formação do futuro educador musical que busca referências, 

muitas vezes, de forma inconsciente para a construção da sua identidade profissional. Desse 

modo, e ao cursarem disciplinas voltadas à docência, como o Estágio, permite alcançar a 

conscientização de sua formação através do contato com a escola, campo de atuação. Nesse 

sentido, o Estágio mostra-se ainda que não decisivo, mas extremamente importante pois 

contextualiza a vivência com o curso de Licenciatura. 

 

5.1.2 Procedimentos do Estágio Supervisionado: orientação e supervisão 

 

Acompanhar os estudantes no exercício do Estágio é significativo, visto que o 

orientador, pertencente à instituição formadora, é responsável pelo desenvolvimento de 

questões a respeito da função que o professor exerce e as possibilidades de aprendizado 

proporcionadas pelos momentos de reflexão e resultados das ações conjuntas e/ou individuais. 

                                                 
42

Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, em GRUMUS, em outubro de 

2015. 
43

Informação fornecida por Phelícia, através de uma entrevista semiestruturada, em sua residência, em abril de 

2016. 
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Considera-se que aspectos referentes ao acompanhamento e a orientação são também 

princípios que norteiam situações concretas, como: observação, observação-participante44; 

pesquisa e produção de material didático; discussão e reflexão de conhecimentos adquiridos 

durante o Curso e vivenciados durante o Estágio.  

Atualmente, no curso de Licenciatura em Música da UFRN, parte da carga horária do 

Estágio é designada para aulas presenciais dos licenciandos com os orientadores do Estágio, 

apresentando: matrícula na disciplina e horários pré-estabelecidos para o encontro com a 

turma. Todavia, este procedimento é recente, posto em prática nos últimos 6 anos, 

representado aqui na fala dos entrevistados quanto ao acompanhamento e aproximação com o 

professor orientador. 

Percebemos este cenário na fala de Jota quando questionado sobre existência de 

orientação ou a possibilidade de frequência em encontros presenciais. 

 

Com orientador não, a gente teve mais essa [...] sentada mesmo com o 

supervisor que, na época, ela sentou e foi dizendo como é que a gente ia 

montando, né? Na época inexperiente. Assim, tinha experiência quanto 

professor de escola, já conhecia muito essa questão de planejamento essas 

coisas. Então, muita coisa eu adaptei no Estágio já (informação verbal)45. 

 

Jota começou a atuar como professor, paralelamente o curso de Graduação, em uma 

escola da rede privada de ensino em Natal, e relatou não ter sofrido tanto impacto ao enfrentar 

o Estágio II, visto que, pela experiência na escola que lecionava, já conhecia os 

procedimentos de estrutura de planos de aula e planejamento. Todavia, não são todos que 

ingressam no Curso cientes do que irão vivenciar, nas possibilidades de atuação, ou com 

experiência profissional. 

É importante ressaltar que, mudanças nos procedimentos, quanto à carga horária do 

Estágio no curso de Licenciatura em Música da UFRN, permitiu a possibilidade de ligar a 

universidade com o campo de Estágio através de encontros semanais. Sem dúvida, esta 

alteração configurou um novo panorama para a realização dos Estágios.  

Em sua fala, Mozart relata que: 

 

No Estágio [...], eu recebia muito apoio, [...] por exemplo, [...] eu percebia 

assim, dividia muitas ideias, né? E sugestões... eu percebia assim, a 

construção do relatório final, o plano de aula também... toda essa parte eu 
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Nesta Pesquisa o termo observação participante é utilizado como, o estagiário ainda em fase de observação, 

mas com a possibilidade de auxiliar no andamento de atividades em sala de aula e ser introduzido aos poucos 

no ambiente escolar.   
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recebia muito apoio. Toda a turma, assim, foi bem apoiada com isso 

(informação verbal)46. 

 

Durante sua entrevista, Phelícia também informou sobre o papel do orientador durante 

a realização do seu Estágio, dizendo que: 

 

Olha, eu tive [...] encontros com o orientador muito significativos... 

primeiro, porque [...] ele não trazia modelos prontos. Um deles, né? Que 

fixei mais na memória... [...] e ele estava sempre querendo saber sobre o 

nosso retorno... assim... como era que a gente estava desenvolvendo. Ele 

perguntava como era a relação com o professor docente no lugar, no local de 

Estágio; se a gente tinha dificuldades; e de tirar essas dúvidas pós-horários, 

que a gente tinha que está fazendo isso na frente dos alunos e se a gente 

tinha... é, o que a gente poderia falar... o nosso olhar mesmo sobre aquele 

educador; ou com que a gente se identificava e com que a gente não se 

identificava. Então, assim... [...] o trabalho do meu orientador lá na escola de 

Música foi bacana para que ele pudesse, por exemplo, não digo só tirar 

dúvida, mas pra que ele conseguisse, por exemplo, concordar ou discordar 

de algumas ideias que a gente tinha, que eram ideias muito pessoais, porque 

nas rodas de encontro, a gente tinha variadas escolas que estavam sendo 

representadas por aqueles estagiários, então, de cada escola você tinha [...] 

uma imagem diferente de como que aquilo estava acontecendo e ele 

conseguia condensar isso pra [sic] que a gente pudesse absorver dali o que 

fosse necessário. Como eu mesmo já falei, aquilo o que eu quero para mim 

daquele professor, aquilo que eu vou ver que eu quero fazer exatamente 

igual e aquilo que eu vou ver e que não quero fazer de jeito nenhum. Porque, 

[...] até no erro, eu via a possibilidade de que [...] podia ser eu no lugar, né? 

Poderia ser eu quem estivesse ali cometendo aquela infração, vamos dizer 

assim... E quando você está do lado de quem observa, você consegue 

enxergar e quando você está [...] atuando como professor, você não consegue 

enxergar que você está falhando naqueles momentos. Então, às vezes, o 

professor orientador era quem nos dava esse norte. Não... o que o professor 

está fazendo lá, não é porque ele está falhando... é porque é o que ele tem 

para o momento. Então assim, era meio que um apaziguador mas, eu acho 

que foi bem significativo. Por exemplo, eu não costumava faltar os encontros 

porque eu sentia falta de dizer como que tinham sido os meus estágios, 

mesmo sabendo que tinha o relatório [...] final... mas, eu queria conversar 

sobre a aula (informação verbal)47. 

 

O depoimento de Phelícia revelou algo muito importante quanto ao papel de 

orientação do professor do curso de Licenciatura, sua declaração mostra a tentativa do 

orientador em estabelecer uma reflexão acerca da ação do professor da escola concedente de 

Estágio, e não um julgamento sobre sua atuação, possibilitando ao licenciando o ensaio sobre: 
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Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em outubro de 
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ação-reflexão-reação, modificando e ressignificando sua forma de encaminhamento das 

práticas pedagógicas para o exercício docente em sala de aula. 

A declaração de Davi relata o papel do orientador com a atuação voltada a uma 

perspectiva de auxiliar na estruturação de procedimentos ligados à organização individual do 

professor e sua capacidade de desenvolver o planejamento próprio: 

 

Na verdade, [...] existia uma construção da maneira, como uma construção 

do planejamento, um modelo de planejamento, mas, o planejamento das 

aulas era feito por nós alunos, né? E assim, a gente estaria aberto para tirar 

dúvida com os professores, mas [...] dificilmente havia isso, né? Havia uma 

criação do modelo de planejamento, um norteamento de como fazer um 

planejamento, com objetivo, metodologia, recurso e avaliação, mas as 

nossas, os nossos planejamentos, não... obrigatoriamente não passava pelos 

professores orientadores (informação verbal)48. 

 

Segundo Buchman e Bellochio (2008) a orientação permite que o licenciando assuma 

a etapa de planejamento com maior segurança, além de possibilitar a discussão sobre as 

dúvidas e as possíveis soluções a serem realizadas. Revelando a necessidade dos licenciandos 

diante desta etapa tão significante da formação inicial do professor de Música, frente a este 

cenário de transformações de paradigmas da Educação Musical brasileira. 

Fialho (2012) afirma que a orientação é caracterizada como papel fundamental na 

formação do estudante de Música. O papel do professor é conduzir o estudante “[...] a 

considerar e refletir sobre a prática pedagógico-musical a partir de outros ângulos de visão 

[...] o professor orientador sugere, mobiliza saberes e conhecimentos adquiridos na 

universidade e fora dela, acena para o licenciando e o orienta” (FIALHO, 2012, p. 55). Desta 

forma, a orientação envolve o dialogar entre o licenciando e o professor.  

Outro aspecto importante é o papel do supervisor na formação do licenciando, Davi 

relata sobre o papel do supervisor no suporte quanto a busca de elementos e procedimentos 

norteadores do seu ambiente de trabalho. 

 

É o que facilitou durante a regência ou as regências foi [sic] o apoio dos 

professores, dos supervisores, né? Os professores de sala de aula que deram 

o maior apoio com relação... assim... ao espaço. Não interferiu [...] no 

espaço... assim... me deixou bem à vontade com relação a hora da regência e 

eu acredito que [...] não houve nenhuma dificuldade com relação a dar aula, 

a regência por conta disso, né? O professor de sala de aula que deixou bem à 

vontade, né? Isso é um fato importante [...],  mas mesmo durante a aula do 

supervisor a gente tem uma [...] proatividade maior durante a aula e que 
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aconteceu durante o meu estágio, mas por iniciativa, por minha iniciativa, 

que é o seguinte: o professor estava dando aula e, uma determinada 

atividade, ele precisava dessa ajuda porque era muito aluno e aí, eu comecei 

a participar e teve um momento que eu acabei dando uma atividade né? 

Porque [...] eu conhecia essa atividade e o professor me deixou tão à vontade 

que eu dei a atividade e não contou como regência no Estágio, mas contou 

com a regência fora do Estágio durante a observação (informação verbal)49. 

 

A cooperação do supervisor é importante no que diz respeito a auxiliar no decorrer do 

Estágio. Nesse sentido, Fialho (2012, p. 54) explica que: “A relação entre o estágio em si 

(local, espaço, tempo, proposta) e a prática pedagógico-musical do licenciando na sala de aula 

é medida pelo professor orientador”. Nessa abordagem, trata a respeito do papel do professor 

como colaborador das ações dos licenciandos na escola, permitindo esta atribuição também ao 

supervisor. 

Todavia o papel do supervisor é deveras importante, no que tange a sugestões e o 

planejamento das atividades em sala de aula para continuidade dos conteúdos abordados. 

Diante dessas premissas, Mozart comenta que: 

 

[...] ele [o orientador] só dava ideias na sala, né? Como [...] estruturar um 

plano de aula, está entendendo? Essa parte ficou mais com a supervisora, né? 

lá da escola, porque eu acho [...] até interessante, porque assim... [...] pelo 

menos a gente dava seguimento ao que ela estava aplicando, entendeu? E aí, 

tipo assim... não desviava, talvez assim... eu não sei o que poderia acontecer 

de outra forma, entendeu? Mas, assim eu achei interessante ter esse contato 

com ela mesmo, entendeu? (informação verbal)50. 

 

Entretanto, em alguns casos, não é possível a existência de co-participação entre o 

estagiário e o professor supervisor, mas esta ponte entre o licenciando e a turma é necessária 

para afirmar a presença do estagiário como professor. Para estes procedimentos ocorrerem de 

forma eficaz, é importante a realização de encontros e diálogos sobre os encaminhamentos 

das ações realizadas. 

Fialho (2012, p. 54) diz que: “[...] a orientação tem a finalidade de levar o aluno 

estagiário a gerir novos conhecimentos a partir da avaliação e análise da realidade que 

vivencia em seu campo”. Sendo assim, o professor orientador vai além de simplesmente estar 

junto ao licenciando, não se limitar apenas a direcionar, mas seu papel é promover sobre a 

atuação profissional, a reflexão sobre as suas ações em sala de aula.  
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2015. 
50

Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em outubro de 

2015. 



74 
 

  

Em outro depoimento, Davi também cita o supervisor de Estágio, como suporte para 

suas atividades em sala de aula, declarando: 

 

Isso, eu me sentia mais seguro com relação ao professor em sala de aula, né? 

E sim, [...] essa ideia de ter sempre um professor ali, um coordenador 

(orientador) de Estágio [...] sendo o aparato ali, lhe aparando é importante e 

deixa o estagiário até mais tranquilo, com relação ao ato de [...] regência, né? 

Nesse sentido então, realmente o professor supervisor estando em sala de 

aula, o estagiário vai se sentir mais tranquilo com relação, já que ele não tem 

a responsabilidade total com a turma, ele não vai ficar só, né? Todos os 

Estágios que eu participei, o supervisor sempre, o professor supervisor 

sempre estava em sala de aula. Então, em determinado momento, ele estava 

ali... se a turma não estivesse se comportando bem, o professor supervisor 

sempre estava ali do lado para ajudar, né? (informação verbal)51. 

 

As propostas e formato para a realização do Estágio, com respeito ao campo de 

atuação, contextos e outros aspectos, são sugeridos e selecionados pelos Cursos. Todavia, os 

procedimentos de orientação e supervisão são essenciais, visto que revelam a necessidade de 

consolidação das atividades. No que se refere ao papel da orientação na formação do 

professor e da relação entre a construção da identidade docente e o tornar-se professor, Fialho 

(2012, p. 57) descreve que: 

 

Na orientação também se inicia a construção do significado do ser professor. 

É na prática pedagógica que a identidade profissional começa a tomar forma. 

É onde a significação social do que é ser professor começa a ter sentido. 

Onde as escolhas e decisões são tomadas conscientemente após reflexões 

conjuntas. 

 

Desta forma, evidencia-se a importância do Estágio como colaborador do processo 

formativo do educador musical, contextualizando o curso de Licenciatura em Música e o 

campo de atuação.  

Dessa maneira, Estágio Supervisionado isso é necessário como um rito de passagem 

na formação do professor, uma das etapas da construção da identidade profissional docente, 

sem ao qual o curso de Licenciatura tem uma função de permitir o desenvolvimento do 

licenciando enquanto estagiário ao momento de tornar-se profissional. 
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5.2 Experiência profissional docente 

 

A docência inclui os primeiros anos de profissão bem como a experiência vivida 

durante o Estágio Supervisionado, momento este que os professores transitam entre ser aluno 

e o tornar-se professor. Este processo de profissionalização do professor possui características 

importantes para o melhor desempenho do futuro profissional, por considerar fundamentos 

técnicos, reflexão sobre a prática de ensino, análise da carreira docente e sobre o curso de 

Graduação. A forma como ocorrem as primeiras experiências têm influência na prática 

docente do licenciando futuro professor. 

 

5.2.1. Modelo de profissional: construção do perfil do professor 

 

Na perspectiva do Estágio como parte do processo de formação individual, considera-

se também que os licenciandos criam e recriam sua didática, por meio do contato com outros 

profissionais, observando, analisando, refletindo sobre sua ação. Segundo Pimenta e Lima 

(2012, p. 35):  

 

[...] muitas vezes, nossos alunos aprendem conosco nos observando, 

imitando, mas também elaborando seu próprio modo de ser a partir da 

análise crítica do nosso modo de ser. Nesse processo escolhem, separam 

aquilo que consideram adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se 

aos contextos nos quais encontram. 

 

Davi relata sobre a vivência do Estágio e a influência no seu modo de pensar, as ações 

na sala de aula em relação ao contexto de ensino: 

 

Sim... [...] o primeiro Estágio que eu paguei, que foi na Educação Infantil 

não vi grande impacto na minha forma de dar aula... [...] foi algo bem 

superficial o meu estágio na Educação Infantil. Mas assim, a partir do II, III 

e IV Estágio, eu percebi assim... [...] o quanto é necessário a gente planejar, 

a gente ter uma organização na nossa forma de ensino, conhecer os diversos 

teóricos que abordam a questão da Educação, do ensino. Então, esses 

Estágios foram importantes nessas descobertas, né? Na melhoria da minha 

metodologia de ensino, nas minhas estratégias. Então, os Estágios foram 

importantes com relação a isso, né? Eu procurava fundamentar as minhas 

concepções enquanto professor ainda não formado e o Estágio me fez 

fortalecer essas concepções [...] prévias, né? Que eu já tinha algumas 

concepções que [...] veio fortalecer [...]... essas minhas concepções com 

reação a dar aula, né? A ensinar, a lecionar... (informação verbal)52. 
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Com vista nisso, o Estágio permite considerar a formação do professor como processo 

de aprendizado e descoberta individual e, de certa forma, coletiva também, por permitir o 

questionamento acerca dos procedimentos realizados e a reflexão sobre as escolhas de postura 

para determinadas situações. Phelícia revela a importância em vivenciar o campo de atuação 

como influencia na sua formação, pela relação entre a teoria e a prática: 

 

[...] Então, para mim foi importante... assim... ver na prática, [...] participar 

[...] de situações adversas que a gente não tem nem como colocar numa 

pauta... tipo... isso pode acontecer. Sempre acontecia em um ou outro 

Estágio coisas que a gente não estava, não tinha nem pensado na 

possibilidade que poderia acontecer: [...] a falta de um material e você ter 

que lidar com outro material, por exemplo, trabalhar com uma [...] paisagem 

sonora por exemplo, num dia de chuva. Então assim, não tinha como... [...] 

são coisas que a gente só vê na prática e, quanto mais a gente [...], por 

exemplo, a fidelização de você ir todos os dias de Estágio também fazia a 

grande diferença, porque não tinha absolutamente nenhum dia igual ao o 

outro. Então, mesmo que o professor, de repente, precisando retomar o 

conteúdo, parecia que você estava em outra turma, num outro contexto, por 

causa das eventualidades que aconteciam no dia (informação verbal)53. 

 

O estagiário revela aproximar a dinâmica do trabalho docente em sala de a aula, 

também para Mozart, a vivência do Estágio possibilitou a aproximação e o desenvolvimento 

da atividade docente, apontando como fatores: 

 

[...] o Estágio [...] é muito importante... é principalmente assim, a gente ter a 

visão desses vários contextos, né? Ele traz, então assim... a gente abre um 

pouquinho mais a mente [...] a cada realidade... [...] Então, eu falo assim... é, 

de certa forma, o Estágio é... ele, em diversas realidades, ele é bom porque 

você tem uma visão geral do que você vai aplicar, né? Quando for, quando 

tiver seu certificado e quando for atuar na área (informação verbal)
54

. 

 

Em conformidade sobre este assunto, Tourinho (1995, p. 35) declara: 

 

Penso no chamado estágio supervisionado, parte integrante dos cursos de 

licenciatura, como uma dessas práticas que parece ter surgido para acender o 

gato, mas... mirou o alvo e perdeu o prumo! O gato é, neste caso, não só a 

situação escolar na qual o futuro professor deve se inserir para conhecer e 

aprender sobre seu funcionamento e possibilidades, como a situação final de 

sua aprendizagem universitária, responsável pela formação e credenciamento 

do profissional.  

                                                 
53

Informação fornecida por Phelícia, através de uma entrevista semiestruturada, em sua residência, em abril de 

2016. 
54

Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em outubro de 

2015. 



77 
 

  

Relatos de Davi fala ainda sobre a vivência no Estágio e a reflexão sobre o modelo de 

professor na qual gostaria de ser com base na observação dos professores da escola 

concedente de Estágio. 

 

[...] todos os Estágios, eu percebi assim... que era importante observar a 

forma [...] como esse professor, ele regia as aulas, né? Alguns professores já 

tinham muita experiência como relação ao ensino e dava para perceber o 

quanto ele tinha o domínio em sala de aula [...] quanto às estratégias, a 

criação de atividades e [...] seria importante eu absorver essa, enquanto 

estagiário... [...] absorver esse conhecimento, essa forma de o professor dar 

aula e utilizar como espelho mesmo, né? Não repetindo as mesmas 

atividades, mas a partir da forma como o professor [...] dava aula, mas eu 

recriar, eu pensar as minhas atividades, partindo da própria que eu lecionava 

(informação verbal)55. 

 

A influência do Estágio no seu modelo de professor, auxílio em como planejar de 

acordo com as turmas, analisando tanto aspectos cognitivos, mas sociais e físicos dos alunos, 

por perceber que, muitas vezes, a turma necessita de atenção de uma maneira especial e não 

apenas com relação a conhecimento e aprendizado, Jota reflete: 

 

Eu acho que, quanto à reflexão, a única coisa que eu... [...] assim... quanto 

proposta mesmo, tirando essa questão da sensibilidade, foi mais essa questão 

de você lidar com o aluno no início da manhã, um exemplo, no início da 

manhã, o aluno chega e você pronto pra dar aula de Música e o aluno vem da 

periferia e tá morrendo de fome. Então assim, você tem que [...] 

reestabelecer toda uma estrutura pra [sic] aquela aula, que o aluno não vai tá 

[sic] querendo saber naquele momento da aula de Música, ele tá querendo 

saber de um prato de feijão, um exemplo, né? Então aí, eu tive que... tinha 

que preparar que, muitas vezes, o ritmo do planejamento que eu tinha feito, 

acostumado com [...] aquela forma de preparar, eu tinha [...] que mudar um 

plano B para diminuir bastante o ritmo, porque o aluno [...] não estava nem 

fisicamente nem [...] biologicamente preparado para aquilo. [...] Teve sim, e 

muita, muita pra [sic] se deparar de uma realidade que eu não estava 

acostumado [...]. Quanto a metodologia, essas coisas não. Eu acho que... [...] 

é, eu acho que como eu tinha experiência, foi mais tranquilo. Acho que, o 

que mexeu mesmo comigo, foi o lado dessa percepção com a realidade que 

eu não estava acostumado (informação verbal)56. 

 

Está claro que o Estágio poderá ser desenvolvido como laboratório para o 

desenvolvimento de suas habilidades. Nesse caso, a prática pedagógica se relaciona com o 

contexto a qual os estagiários estão inseridos, tornando um forte elemento formativo, 
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enriquecendo a aprendizagem de conteúdos específicos ultrapassando a barreira física da 

universidade chegando no campo de atuação.  

 

5.2.2 O Estágio Supervisionado como campo de atuação: desafios e descobertas 

 

No que se refere ao Estágio, perguntas são frequentes: Onde realizar o Estágio? Qual 

contexto? Enfrentar uma nova experiência não é fácil, do mesmo modo é encarar um 

ambiente novo de trabalho, pelo qual o indivíduo está apenas de passagem, local este onde o 

sentimento de pertencimento, muitas vezes, surge ao final da temporada naquele lugar. Um 

dos pontos apresentados pelos participantes foi a dificuldade em experimentar a face 

profissional do seu ambiente de trabalho, as salas numerosas, a falta de recursos materiais e 

pedagógicos bem como a participação e concentração das turmas.  

Por outro lado, a satisfação em fazer parte desse universo, tão cheio de surpresa, foi 

marcante, do ponto de vista de tornar-se professor responsável pela formação de novos 

indivíduos em fase de construção do conhecimento.  

Ainda existem desafios e dificuldades encontradas pelos licenciandos que nem sempre 

são de caráter pedagógico-musical, mas sim com relação aos fatores externos ligados à 

família, ao financeiro e outros fatores. Percebe-se isso nas falas de Phelícia e Mozart sobre o 

momento de dificuldade do Estágio com relação ao horário e/ou falta de instituições para sua 

prática. Assim, Phellícia apresenta como pontos negativos: 

 

[...] a primeira dificuldade foi essa, encontrar um local para observar e para 

atuar como estagiário. O segundo ponto, eram as questões dos horários, 

porque o curso de Licenciatura acontece à noite... a grande maioria das 

pessoas, mesmo ainda não atuando como educadores musicais porque está 

em formação, mas elas trabalham em outras áreas, inclusive durante o dia. 

Então, a gente já trabalha o dia inteiro e faz a faculdade à noite, onde que eu 

vou estagiar? E em que horário? Então, além da barreira de ter uma escola 

para atuar, tem a barreira pessoal de, em que horário em vou conseguir 

frequentar essa escola, né?... (informação verbal)57. 

 

Nesse sentido, percebe-se que os pontos levantados, não tratam especificamente da 

vivência do Estágio, mas de fatores externos que interferem na aplicação ou na possibilidade 

em desenvolver o exercício do Estágio. Mozart também relata como dificuldade: “Era mais 
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essa questão da disponibilidade de horário, entendeu?” (informação verbal)58, ficando claro 

que o horário foi um empecilho para o Estágio. 

Acompanhar o período de Estágio dos futuros educadores musicais na realização de 

toda atividade seja ela acadêmica ou não é importante seguir orientações de profissionais da 

área com experiência para orientar das atividades. Ainda sobre desafios, Mozart relata que 

além do horário para a realização do Estágio, a ausência do orientador no Estágio foi um 

ponto em destaque como:  

 

É, eu acho que talvez... eu senti falta da presença do orientador na escola. 

Talvez seja um ponto negativo. [...] ele não, pela disponibilidade de tempos 

também. Mas, essa seria uma também... deixa eu ver... eu acho que até 

assim... [...] o curso de Graduação [...] foi muito teórico e pouco 

contextualizado para esse contexto - da Educação Básica (informação 

verbal)59. 

 

Acompanhar a realização do Estágio dos licenciandos não é uma tarefa simples, mas é 

preciosa e necessária, “[...] a orientação tem a finalidade de levar o estagiário a gerir novos 

conhecimentos a partir da avaliação e análise da realidade que vivencia em seu campo de 

estágio” (FIALHO, 2012, p. 55). Assim sendo, o professor orientador organiza os 

procedimentos, facilita na estruturação de conteúdos, mas também auxilia em ações de 

reflexão antes e depois da sua atuação em sala de aula. Em sua fala, Davi também relata a 

ausência do orientador no campo de Estágio como ponto negativo, relatando: 

 

É um dos pontos negativos, né? Foi a falta de acompanhamento do 

coordenador, né? Do professor coordenador... no Estágio I, me senti muito 

só, muito assim perdido, e, principalmente foi o ruim desse momento, de 

deixar assim muito solto, pois era o meu primeiro Estágio. Então, um 

importante foi eu ter pagado a disciplina didática musical que contribuiu na 

construção do plano de aula, de algumas coisas, mas o ponto negativo foi do 

professor orientador assim, nesse processo, né? Deixar muito livre... a 

disciplina. Eu acredito que [...] ponto negativo só esse [...]. Eu gostei da 

questão das horas presenciais, de tantas horas, porque a gente poderia trazer 

algumas angústias, né? Sofridas em casa de aula, em momentos assim, em 

sala de aula... a gente poderia trazer, mas é... não vejo pontos negativos [...] 

(informação verbal)60. 

 

                                                 
58

Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em outubro de 

2015. 
59

Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em outubro de 

2015. 
60

Informação fornecida por Davi, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em setembro de 

2015. 
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Infelizmente, alguns estagiários lamentam a dificuldade da presença do professor 

orientador no campo de Estágio visto que, em geral, o professor orientador acumula funções 

nos cursos de Graduação, resultando na lacuna existente entre os encontros na universidade e 

na atuação no campo de Estágio. Sobre esse assunto, Mateiro (2003, p. 36) relata que: 

 

No Brasil, os professores cooperantes, de maneira geral, participam do 

processo de formação por espontaneidade individual, acumulando suas 

funções docentes com a tarefa do acompanhamento de um ou mais 

estagiários. Por sua vez, os professores orientadores contam com o mínimo 

de horas destinadas ao trabalho de supervisão que além do acompanhamento 

semanal dado ao estudante soma-se ao deslocamento à escola para as visitas. 

 

No decorrer do Estágio, o licenciando vive a rotina do profissional, o professor, suas 

angústias e alegrias também, isso parece acontecer, com mais clareza, neste momento. 

Aspectos que apenas na atuação profissional é possível acontecer. Vencer e superar esses 

desafios e principalmente os limites pessoais são importantes nas mudanças para a construção 

da identidade docente. 

Segundo Fialho (2012, p. 58) “Na orientação também se inicia a construção do 

significado de ser professor. É na prática pedagógica que a identidade profissional começa a 

tomar forma. [...] contudo, a identidade profissional não depende estritamente da orientação 

profissional na formação docente”, a comunhão entre a fundamentação teórica, a experiência 

profissional e a reflexão auxiliam na formação do professor logo, a construção da identidade 

docente.  

Dessa maneira, o Estágio proporciona a vivência em um contexto de ensino que 

integram processos de descobertas e aprendizado, quando estes são desenvolvidos na 

Educação Básica são experienciadas situações ainda mais diferentes que vivenciadas na 

escola especializada, isto permite a participação ativa em contextos variados para o ensino da 

Música. 

 

5.3 Constribuições do Estágio Supervisionado na formação do educador musical: 

identidade docente 

 

Embora as universidades brasileiras não contemplem um único modelo de Estágio, 

esta etapa parece ser, na ótica dos entrevistados, uma importante contribuição na sua 

formação e na construção do perfil profissional. Visto que representa a oportunidade de 



81 
 

  

exercer a função de futuro professor ainda sobre a supervisão e orientação de profissionais 

habilitados e prontos para auxiliar. 

Segundo Pimenta e Lima (2012, p. 62): “A identidade do professor é construída ao 

longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua 

formação que são consolidadas as opções e intenções da profissão que o curso se propõe 

legitimar”. Assim, o estágio pode ser considerado como espaço de reflexão sobre a construção 

da identidade, principalmente pelo caráter formativo, em contribuir com a preparação do 

futuro profissional em diferentes espaços de formação.  

No momento em que Phelícia foi questionada sobre o Estágio e a identidade docente, e 

a possibilidade de influência, foi relatado: 

 

Certeza. Com certeza, porque... [...] vai parecer redundante, mas assim... 

quando a gente estagia, realmente dá para você ter noção de que tipo de 

profissional você pensa que é, e que tipo de profissional você realmente está 

sendo. Então assim, quando você vai para o Estágio você não [está] 

totalmente verde. Então, você imagina se você sai da escola [sala] de aula 

com diploma, da sala, da escola, do [curso] de Graduação só com um 

diploma debaixo do braço, sem ter feito Estágio nenhum, como que você vai 

ter perdido e o quanto que vai demorar para que você realmente entenda... O 

que é que você tem de fazer e o [que] você precisa fazer? E, o quanto vai 

demorar para que esses alunos que estão recebendo você como professor 

novo, recebendo aquela disciplina como uma disciplina nova, que na 

verdade, é um conteúdo da Arte, mas é um conteúdo novo, e, o quanto 

tempo vai demorar para você conseguir aquele respeito, se você nunca 

entrou numa [sic] sala de aula. Então assim, eu acho, inclusive, que 

deveriam haver mais Estágios [...] ou que o tempo de vigência da gente, 

numa determinada escola [...] poderia ser apenas maior (informação 

verbal)61. 

 

Para a construção da identidade profissional docente além da necessidade da análise da 

prática pedagógica “É importante ainda considerar aspectos subjetivos da profissão, que 

dizem da identificação e da adesão dos sujeitos a ela, para que os candidatos a essa profissão 

digam, para si, que querem ser professores” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 63). Ainda que os 

cursos de Licenciatura possibilitem a análise das práticas da profissão, é na experiência no 

ambiente de trabalho que, muitas vezes, o licenciando é confrontado com suas habilidades e 

se reconhece na profissão docente. 

A vida profissional requer características e modos de exercer determinadas atividades, 

Penna (2007, p. 8) diz que:  
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Informação fornecida por Phelícia, através de uma entrevista semiestruturada, em sua residência, em abril de 

2016. 
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Toda construção do novo é difícil, colocando em jogo não apenas romper a 

inércia e os padrões estabelecidos, mas também enfrentar o desconhecido e 

criar condições para mudanças que não sejam apenas de nomes e de 

discursos, mas sim transformações efetivas de práticas, de posturas e de 

concepções.  

 

A importância da vivência profissional durante a formação inicial de professores, 

considerando que as disciplinas de Música não se resumem apenas a concepções de Música e 

termos técnicos, mas a dificuldade real é a possibilidade em (estar em diferentes contextos) e 

a responsabilidade de ser um professor capaz de musicalizar indivíduos e enfrentar o mercado 

de trabalho.  

Ainda sobre a influência do Estágio na construção da identidade docente, Jota reflete 

sobre a perspectiva de sensibilidade pessoal e da confirmação da escola de ser professor, 

expressando: 

 

O que eu acho é que é assim... para quem, como eu, já trabalhava em escola 

privada, então na escola privada você termina tendo [...] uma serie de objetos 

que vão auxiliar naquele momento... você tem toda uma estrutura que vai lhe 

ajudar. Você vai para a escola pública, que quando eu fiz o primeiro Estágio, 

então a gente tinha que se deparar com muita coisa, tinha que se deparar com 

menino que chegava doente, a gente tinha que se deparar com menino que 

[...] a sandália estava ali com o pé cheio de pulga nos pés e aí, muitas vezes, 

a criança [...] não conseguia se concentrar porque ela tinha vários fatores 

externos ali que estava atrapalhando a vida dela. Então assim, são coisas que 

eu digo que a gente quando sai daqui [da universidade]... a gente não está 

muito que adaptado a esses contextos... assim ao que vai acontecer na frente, 

assim na realidade (informação verbal)62. 

 

Em seguida, Jota continua relatando sobre o Estágio, considerando as diferenças da 

sua realização em contextos diversos e da peculiaridade existente entre a escola da rede 

pública e da rede privada: 

 

Eu digo muito que no primeiro Estágio, que foi na escola pública da 

Educação Infantil, depois que eu vi muitas cenas que eu não estava 

acostumado, que era na escola privada, né? Que funciona... uma coisa é você 

estar na escola privada, que você tem meninos limpinhos n, n situações que 

a gente sabe que acontece. Quando você chega na escola pública de uma 

periferia, que você começa a ver determinadas situações que você não está 

acostumado, então, não tem como não mexer com sua identidade... na sua... 

com seu... como ser humano. Assim, para mim, foi positivo coisas que eram 

complicadas de se ver de início, mas tanto que hoje eu estou no mesmo 
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Informação fornecida por Jota, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em março de 2016. 
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ambiente, [...] no mesmo tipo de trabalho ainda (informação verbal, grifos da 

autora)63. 

 

Assim sendo, as condições de trabalho, as características do ambiente profissional, 

muitas vezes, necessita de um preparo para o desempenho em situações alheias que não dizem 

respeito ao aprendizado e sim a situações de cunho social, “[...] a vida profissional dos 

professores, é necessário lembrar o sentido do trabalho humano e, em decorrência a influência 

que as profissões exercem sobre a vida das pessoas” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 65). Nesse 

sentido, a profissão docente leva em consideração o trabalho dos professores sem situações de 

reconhecer que fatores externos à Educação podem influenciar na postura do professor em 

sala de aula.   

Continuando com o depoimento, Jota reafirma que a maior dificuldade na realização 

do Estágio, enquanto profissional, foi formar-se como professor preparado para desenvolver 

uma atividade em um contexto de periferia, diferente do que ele já vivenciava na escola da 

rede privada e/ou durante as experimentações realizadas durante as aulas no curso de 

Graduação, declarando: 

 

[...] acho que a dificuldade maior mesmo foi lidar com os problemas que a 

sociedade tinha, os problemas do contexto em si, dos meninos, né? Do 

ambiente de vida, do cotidiano e como tentar trazer o que a gente aprendia 

na universidade para dentro desse contexto. Porque assim... [...] quando a 

gente aplicava na universidade, a gente aplicava de uma forma tranquila. 

Então, a gente tinha adultos que não estavam com situações de risco, que não 

estavam em situações de fome, que não tinha [...] pai ou mãe separados... ali 

com vários problemas envolvidos. Então, assim, tudo dava certo. E quando a 

gente chegava na escola, não... a gente tinha a atividade para fazer mas, ao 

mesmo tempo, a gente tinha os problemas do cotidiano daquelas crianças, da 

realidade delas. Então, assim, elas não estavam preparadas para aquilo. E 

aí... esse foi o meu maior problema, minha maior dificuldade... [...], até 

aprender a lidar com a realidade deles foi... depois de um tempo é que a 

gente [...] foi se adaptando... [...] não era nem os meninos que tinham que se 

adaptar a metodologia da gente mas, a gente que tinha que se adaptar... [...] 

adaptar a metodologia para eles, né? Adaptar as metodologias para eles 

(informação verbal)64.  

 

Segundo Gaulke (2013, p. 97): “Como o espaço de atuação é outro, os professores 

percebem que é preciso reconfigurar e reconstruir essas experiências”. Encontramos também 

na fala de Mozart esta dificuldade, no que diz respeito ao aplicar as atividades na sala da 

escola de Educação Básica da rede pública e tentar desenvolver uma atividade na escola 
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Informação fornecida por Jota, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em março de 2016. 
64

Informação fornecida por Jota, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em março de 2016. 
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regular, no qual a configuração da sala de aula é bem distinta, desde quantidade de alunos na 

sala e recursos, relatando que: 

 

Por exemplo aqui... eu peguei no CIART eram 15, no máximo, 15. E lá, eu 

acho que eram 35 alunos, entendeu? Então, a diferença é muito grande, né? 

E assim... conta a falta de estrutura... [...] a visão que eu tenho é a seguinte: 

por exemplo, aqui nessa escola no CIART, tinha toda uma estrutura, tinha 

uma bagagem, a teórica e tal... que a gente podia trabalhar, por mais que [...] 

fosse 20 alunos ou 30, podia trabalhar ainda essa parte. Mas, o problema é 

que estratégias, né? Quais propostas, ideias, né? De você puxar a atenção 

desses alunos dentro da sala de aula, né? Então assim, esse foi o impacto 

para mim inicialmente na sala, né? De aula assim, na rede pública, no caso, e 

da Educação Básica mesmo (informação verbal)65. 

 

Este é um ponto importante na profissão, o Estágio traz a realidade de atuação, 

apresentando a sala de aula, o contexto escolar e as diferenças existentes entre os alunos, as 

turmas e, principalmente, os contextos que, em suas particularidades, precisam ser 

respeitados. 

Em alguns dos depoimentos, existe um entrelaçamento da identidade docente com o 

processo de transição o tornar-se professor, o estágio como elo de ligação entre o aluno e o 

profissional. Ainda refletindo sobre a identidade docente, o Estágio Supervisionado torna-se 

um ambiente privilegiado para que o futuro professor exercite sua prática docente. É possível 

perceber isso, na fala de Phelícia, sobre a transição entre ser estagiário e tornar-se professor, 

quando declara que: 

 

Eu acho que a minha relação é a seguinte, o Estágio é o meu último passo 

com ajuda. Traduzindo, é o meu momento de dar o meu passo pra [sic] o 

profissional, para me tornar um professor, para me tornar um profissional, é 

o meu, o meu último momento... em que eu vou ter tanto a ajuda do 

supervisor da sala de aula quanto a ajuda do supervisor66 da Graduação. 

Então, é a minha possibilidade de ver o que é que eu posso? O que eu vou 

conseguir fazer? Como que eu vou conseguir atuar? [...] Para quem recorrer 

se eu não sentir que essa atuação foi satisfatória? Então assim, é o meu 

momento final, é a caminhada para essa reta final. Então eu acho que a a 

relação é boa no caminhar para um bom profissional (informação verbal)67. 

 

Nas narrativas dos entrevistados, também foi possível descobrir que nem todos 

perceberam o Estágio como fundamental na construção da identidade docente, como modelo 
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Informação fornecida por Mozart, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em outubro de 

2015. 
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Tratado como orientador, professor da instituição formadora. 
67

Informação fornecida por Phelícia, através de uma entrevista semiestruturada, em sua residência, em abril de 

2016. 
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de professor, mas ainda assim foi apontado como importante na formação, como no caso de 

Davi ao falar que: “[...] Eu acredito que contribuiu... assim... de uma forma, eu acredito que 

até inconsciente, contribuiu, mas eu não cheguei a refletir que: „Ah! Eu gostaria de ser, de 

fazer igual a esse professor‟, e então me inspirar nesse professor, não chegou a acontecer isso” 

(informação verbal)68. 

A formação docente não encerra na Graduação em razão de ser um processo contínuo 

que ultrapassa a formação inicial. Desta forma, o contato da escola e seus diversos contextos, 

através da atuação no Estágio, auxiliam no desenvolvimento dos conhecimentos e 

experiências e na construção da identidade profissional docente. 

Este é um dos desafios da formação de professores, não apenas a relação do Curso 

com o Estágio, mas com todo o trabalho, o esforço e vontade dos profissionais em 

desenvolver uma proposta que auxilie a construção da identidade profissional docente. Do 

ponto de vista da profissionalização para o trabalho, acredita-se que a forma de qualificação 

dos professores converge nas perspectivas de campos de atuação, acompanhados ao momento 

de transformações histórico, político e educacional do nosso país. 

Esses depoimentos apontam para a importância do Estágio como parte do processo de 

formação docente dos participantes da Pesquisa.  

  

                                                 
68

Informação fornecida por Davi, através de uma entrevista semiestruturada, no GRUMUS, em setembro de 

2015. 
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Dessa forma, pensarmos em uma concepção de formação é difícil, na medida 

em que a exigência, devido à complexidade da profissão do professor e da 

multiplicidade do saber pedagógico-musical, é a de pensarmos em 

possibilidades diversificadas, as quais conduzam ao exercício profissional da 

melhor maneira possível (BELLOCHIO, 2003, p. 23, grifo do autor). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a questão de pesquisa para este Trabalho, ou seja, quais as contribuições 

do Estágio Supervisionado na construção de identidade docente, podemos dizer que não 

somente o Estágio Supervisionado contribui no processo de formação do educador musical 

como também contribui na construção da sua identidade profissional, qualificando-o para o 

trabalho de professor para atuar em diversos contextos de ensino.  

O resultado da Pesquisa leva a considerar que a identidade profissional docente não é 

consequência apenas da formação inicial, mas das relações e da ação musical que os 

licenciandos assumem durante o exercício do Estágio enquanto professores, implicando em 

uma dupla dimensão: a primeira, refere-se à formação inicial musical do professor, o 

licenciando aprendendo, conhecendo sobre o campo de atuação que o assegurará em suas 

atividades profissionais futuras. A segunda, requer a constituição da identidade docente, 

envolvendo a compreensão do trabalho na área em seus diferentes aspectos para o ensino.  

As concepções que os licenciandos apresentam sobre o Estágio nesta Pesquisa, 

resultam da forma como ele foi vivenciado. Refletir e planejar as aulas, conhecer e 

compreender o ambiente escolar demanda conhecimento e aprendizado, implica em 

problematizar os conhecimentos musicais no conjunto dos conhecimentos escolares 

necessários para a ação docente. 

O Estágio Supervisionado possui um importante papel de ligação entre o mundo 

acadêmico e o profissional, ao criar oportunidade de enriquecer a formação dos licenciandos, 

ao passo que ocorre, surge a necessidade em aprofundar o conhecimento no contexto de 

trabalho, por verificar a aplicabilidade dos conceitos, metodologias, as formas de agir em 

determinadas situações durante este momento. 

A fim de agregar no processo de formação de professores a experiência na sala de aula 

na Escola Básica e em contextos não-formais, o exercício do Estágio Supervisionado promove 

formas de aprendizado que contribuem para o desempenho dos futuros profissionais da 

Educação. 

Convém lembrar que, com a diversidade de contextos educacionais para o ensino de 

Música, surgem algumas variáveis na formação de professores que podem ser superadas com 

a organização de programas e ações desenvolvidas pela instituição formadora (universidade), 

aliadas ao cumprimento de disciplinas que capacitam os licenciandos com habilidades e 

competências necessárias para o ambiente de trabalho. 
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Tendo em vista que o Estágio é, por diversas vezes, o primeiro contato do estudante 

com o mundo do trabalho, sendo este o momento de conhecer, pesquisar e, sobretudo, 

vivenciar sobre a futura profissão. O estudante pode experimentar a dinâmica do dia a dia, 

conhecendo a aplicabilidade dos conhecimentos e aspectos ligados às obrigações e deveres 

relacionados à profissão docente, aprimorando assim seus conhecimentos sobre o campo em 

que se deseja trabalhar após a conclusão do Curso. 

Deve-se ainda reconhecer que a atuação dos estagiários nesses contextos de ensino, 

prepara o futuro graduado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, assegurando a 

qualidade da formação como também atender às necessidades individuais de cada estudante. 

É possível perceber que existem valiosas contribuições do Estágio Supervisionado na 

formação do educador musical, no que tange as suas atribuições docentes na Educação Básica 

como também em outros contextos de ensino, sejam eles de ensino regular ou escolas 

especializadas ao ensino de Música. Os dados relatados pelos colaboradores entrevistados, 

presentes neste Trabalho, apresentam a complementação das ações realizadas durante o curso 

de Licenciatura em Música, pela necessidade de aproximação do conhecimento acadêmico e 

da ação profissional. 

O Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Música da UFRN apresenta 

regulamento próprio, baseados em leis e resoluções dos órgãos competentes para tal tarefa, 

desde a carga horária mínima, orientação e diretrizes.  

Durante a investigação, foi possível perceber que entre os problemas enfrentados pelos 

participantes entrevistados, tais como: a interação com os outros professores; aspectos 

específicos de sala de aula: como o uso de materiais didáticos, as condições precárias de 

trabalho e das salas de aula, outras dificuldades foram identificadas, algumas apresentadas 

durante a trajetória do Curso e outras ligadas ao ambiente de trabalho após a conclusão do 

Curso.  

Esta Pesquisa apresentou também alguns aspectos problematizados pelos 

entrevistados, questões acerca da orientação e a ausência no campo de Estágio. A iniciativa 

em oportunizar momentos de vivência, proporciona aos estagiários um conjunto de atividades 

de ensino-aprendizagem pela participação em situações reais do cotidiano, na vida e no 

trabalho escolar, desenvolvendo competências e habilidades necessárias para a exercício 

profissional do educador.  

Outra dificuldade encontrada foi a participação do professor orientador no 

acompanhamento efetivo na escola concedente do Estágio, todavia, informaram que durante a 

prática do Estágio eram realizados encontros semanais com a assistência em aulas presenciais.  
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Outra questão que veio à tona nas falas dos participantes diz respeito ao 

distanciamento entre o Estágio Supervisionado e as disciplinas de AOS, no sentido em 

atribuir uma conexão entre o momento de vivência entre as disciplinas. De fato, o Estágio 

Supervisionado é o espaço e o momento de aproximação do licenciando na escola e as AOS 

fornecem anteriormente este contato, todavia, com dimensões distintas, que fizeram com que 

os entrevistados sentissem a necessidade de maior conexão entre elas. 

Considerando a articulação entre as disciplinas de AOS e o Estágio, é importante 

perceber o processo de aprender a ensinar a partir das perspectivas dos professores iniciantes, 

ao considerar as implicações que a vivência acarreta na sua jornada como futuro profissional, 

ao se deparar com a realidade de trabalho. Desta forma, ao adotar a prática de aproximação 

dos licenciandos aos contextos de ensino, contribui para a incorporação de procedimentos 

pertinentes ao ambiente de trabalho, favorecendo na percepção de aspectos próprios do 

contexto profissional. 

O contato com o campo de atuação, a escola de Educação Básica ou outro contexto de 

ensino, a experiência em situações de conflito e a busca de soluções são ações significativas 

para a formação docente. Desta forma, o exercício da profissão, especialmente em relação à 

interação com aluno e turmas, é importante para o licenciado ser capaz de atender as 

necessidades do campo de atuação. 

Embora os licenciandos precisem estar comprometidos nesse processo de formação 

docente, todos os envolvidos no curso de Licenciatura precisam também assumir uma postura 

contribuinte desse grande grupo de formadores de profissionais da Educação Musical. 

Assim sendo, a formação de professores é um processo contínuo que caminha por 

momentos de transição, uma trajetória iniciada como Aluno – Estágio (Graduação) – 

Profissional. Desta forma, a construção da identidade profissional docente ocorre na medida 

em que o licenciando, enquanto professor em exercício, efetivamente articula o conhecimento 

teórico-acadêmico ao contexto escolar como prática docente, em decorrência de questões 

sobre o trabalho como professor. Percebe-se também que o desenvolvimento do educador 

possui um constante processo de busca das possibilidades profissionais, constituídas pela 

busca de perspectivas de trabalho como educador.  

É importante ressaltar que o professor como profissional reflete sobre o seu trabalho 

questões relacionadas com a sua formação profissional, características que possibilitam a 

transição do licenciando iniciante no exercício da profissão por integrar o processo de 

aprender a ensinar e de tornar-se professor. 
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Fonte: A autora (2016). 

 

Há de convir que é possível considerar o Estágio Supervisionado como campo de 

pesquisa, obtendo outra perspectiva de fortalecimento da capacitação de profissionais.  

Pimenta e Lima (2005-2006) abordam que essa atividade pode ser uma estratégia e, ao mesmo 

tempo, um método, possibilitando a melhor formação do licenciando e um maior 

envolvimento dos professores da escola com os estagiários. Desta forma, percebe-se que “[...] 

a universidade é, por excelência, o espaço formativo da docência, uma vez que não é simples 

formar para o exercício da docência de qualidade e que a pesquisa é o caminho metodológico 

para essa formação” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 41), lugar onde sujeitos se encontram e 

partilham de conhecimentos e experiências, ou seja o espaço para o intercâmbio entre a 

instituição e sujeitos da ação e prática.   

 Pimenta e Lima (2005-2006) relatam que utilizar a pesquisa durante o Estágio como 

método para a formação desses futuros profissionais, permite a investigação sobre os 

contextos onde serão realizadas as atividades, assim como "[...] na possibilidade de os 

estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a partir das situações de 

estágio, elaborando projetos que lhe permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar 

as situações que observam" (PIMENTA; LIMA, 2005-2006, p. 14). Desta forma, na busca de 

novos dados é possível adquirir conhecimento necessário para o desenvolvimento da postura 

adequada ao contexto inserido.   

É fundamental a participação e engajamento na busca de mudanças, mas “[...] não há 

como transformar a prática do ensino de música nas escolas, não há como conquistar – com 
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competência e práticas significativas – novos espaços de atuação, sem mudar a própria 

formação do professor” (PENNA, 2007, p. 8).  

Durante esta investigação foi possível perceber como se constitui o processo em que 

está inserido o Estágio Supervisionado na vida acadêmica e profissional dos estudantes. Faz 

parte de um sistema complexo que permeia as práticas educativas, a concepção do estagiário 

sobre sua realização e importância para sua formação e processo de construção da sua 

identidade docente. 

Frente ao exposto, podemos perceber que, embora o curso de Licenciatura em Música 

da UFRN possua em sua matriz curricular as disciplinas de AOS durante os 4 primeiros 

períodos do Curso para a aproximação e observação didático-metodológica dos diferentes 

contextos de ensino durante o Estágio, podemos dizer que, de acordo com os resultados dessa 

Pesquisa,  ainda se faz necessário uma melhor distribuição na carga horária dessas mesmas 

atividades, entre as horas de observação e atuação como docente. 

Nesse sentido, aponta-se alguns itens considerados significativos para possíveis 

reflexões sobre a formação docente e o Estágio Supervisionado:  

1. A criação de um grupo de pesquisa, com a temática sobre o Estágio Supervisionado, 

no qual o plano de Estágio e assuntos afins estariam em constantes discussões. É essencial 

implementar o Manual de Estágio, traçando os procedimentos necessários para o seu 

exercício; 

2. A revisão do Regulamento Oficial sobre o Estágio Supervisionado, todos os 

procedimentos acadêmicos e administrativos; e 

3.  A implementação de parcerias entre a universidade e locais de aplicação do 

Estágio. 

Considerando o que foi apresentado, conclui-se esta Pesquisa apontando que o Estágio 

Supervisionado no curso de Licenciatura em Música da UFRN é um fator considerado 

fundamental na formação do educador musical e na construção da sua identidade docente. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PAUTA:  

a construção da identidade profissional do docente licenciado em Música pela EMUFRN 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Este questionário faz parte da pesquisa em andamento desenvolvida pelo Programa de 

Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) a nível de Mestrado sob orientação da Prof.ª Dr.ª Valéria Lázaro de Carvalho. Esta 

Pesquisa tem o propósito de analisar o processo de construção da identidade profissional do 

docente, especificamente, daquele licenciado em Música pela Escola de Música da UFRN 

(EMUFRN). 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Caso esteja 

interessado em receber os resultados desta Pesquisa, escreva seu e-mail no local indicado: 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação. 

 

 

Anne Charlyenne Saraiva Campos 

Mestranda do PPGMUS - UFRN 

Matrícula - 2014101401 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 

Idade: Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

Escolaridade: 

(  ) Ensino Médio Completo  (   ) Ensino Superior Completo  (  ) Especialização Completa    

(  ) Mestrado Completo (  ) Ensino Superior Incompleto (  ) Especialização Incompleta   

(  ) Mestrado Incompleto 

Formação superior: 

(  ) Música Licenciatura           (  ) Educação Artística com Habilitação Música          

(  ) Música Bacharelado           (  ) Outro: _______________________________________ 

Instituição formadora: 

(  ) UFRN    (  ) Outro:______________________________________________________ 

Ano de ingresso no Curso: 

(  ) 2005     (  ) 2006     (  ) 2007     (  ) 2008      (  ) 2009      (  ) 2010      (  ) 2011     

(  ) 2012    (  ) Outro: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão do Curso: 

(  ) 2009    (  ) 2010    (  ) 2011    (  ) 2012    (  ) 2013    (  ) 2014    (  ) Outro: ___________ 

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA / DISCIPLINA  

Escola(s) em que leciona: 

Escola:                                                                                                Tempo: 

Escola:                                                                                                Tempo: 

Escola:                                                                                                Tempo: 

Níveis de ensino que leciona: 

(  ) Educação Infantil   (  ) Ensino Fundamental I   (  ) Ensino Médio - Regular   (  ) EJA69
   

(  ) Ensino Fundamental II   (  ) Ensino Médio - Técnico   (  ) Outro:__________________ 

                                                 
69

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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Realiza projetos na Escola: 

(  ) Canto Coral         (  ) Flauta doce       (  ) Percussão  

(  ) Banda Rítmica    (  ) Fanfarra             (  ) Outro:  ______________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Estágios Supervisionados realizados:  

(  ) I modalidade:                                       local:   

(  ) II modalidade:                                       local:   

(  ) III modalidade:                                       local:   

(  ) IV modalidade:                                       local:   

Realizou aproveitamento de Estágio Supervisionado?  

(  ) Não   

(  ) Sim, qual?  (  ) I  (  ) II  (  ) III  (  ) IV      Por quê?  

Existiam aulas presenciais na Instituição formadora (Universidade) para 

acompanhamento das atividades? 

(  ) Sim, como? ___________________________________________________________ 

(  ) Não, por quê? __________________________________________________________ 

Durante o Estágio era realizado algum acompanhamento das atividades? 

(  ) Sim, como? ___________________________________________________________ 

(  ) Não, porquê? __________________________________________________________ 

* Em caso afirmativo, responda a questão posterior. 

Quem realizava o acompanhamento e qual sua função? 

 

 

Na sua opinião, é necessária a realização de aulas presenciais para o 

acompanhamento das atividades  

de Estágio? 

(  ) Sim, por quê? __________________________________________________________ 

(  ) Não, por quê? __________________________________________________________ 

Existia orientação para o planejamento das atividades de Estágio?  

(  ) Sim, como? ___________________________________________________________ 

(  ) Não, por quê? __________________________________________________________ 

* Em caso afirmativo, responda a questão posterior. 

 



101 
 

  

Quem realizava a orientação e qual sua função? 

 

 

Qual a importância em executar o Estágio Supervisionado para a formação do 

licenciando em Música? 

 

 

O exercício do Estágio Supervisionado influenciou na sua prática educativa?  

(  ) Sim, como? ___________________________________________________________ 

(  ) Não, por quê? __________________________________________________________ 

Descreva pontos positivos e negativos sobre a forma de realização do Estágio?  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PAUTA:  

a construção da identidade profissional do docente licenciado em Música pela EMUFRN 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 

Nome: 

Pseudônimo: 

Idade: 

Formação superior: 

Pós-Graduação: 

Formação musical (instrumento, grupos, bandas, etc): 

Escola que leciona: 

Tempo: 

Disciplina: 

Projetos / Grupos na Escola: 

Experiência de ensino anterior à formação: 

Disciplina: 

 

 CONCEPÇÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 Recordando o Estágio e sua vivência acadêmica:  

o Qual sua concepção sobre o Estágio? 

o O que representou na sua formação? 
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 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 Processos do Estágio:  

o Aspectos importantes sobre o modelo; 

 Diversidade de contextos; 

 Orientação; 

 Supervisão (planejamento); 

 Regência; 

 Aulas presenciais; 

 Parcerias. 

 

 REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 O Estágio no processo formativo:  

o Influência na construção da identidade; 

o Importância ou não da realização; 

o Conexão entre estagiário e supervisor; 

 Relevância do Estágio no processo formativo:  

o Procedimentos metodológicos e recursos; 

o Relação entre ser estagiário e tornar-se professor; 

o Dificuldades e desafios. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento e de Livre Esclarecimento 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E DE LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

Caro professor, você foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar da 

pesquisa intitulada: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PAUTA: a construção da 

identidade profissional do docente licenciado em Música pela EMUFRN, que tem como 

objetivo: analisar o processo de construção da identidade profissional do docente, 

especificamente, daquele licenciado em Música pela Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN). Esta é uma Pesquisa baseada na abordagem 

qualitativa tendo como método de pesquisa - o estudo de caso, utilizando como recursos de 

coleta de dados - o questionário e a entrevista.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome 

será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA 

Pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo de sua relação com o(s) pesquisador (a), com a instituição que 

forneceu os seus dados como também na que trabalha.  

Natal, _____de _________________________de 2016. 

 

________________________                                 ______________________________ 

      Professor voluntário                                Anne Charlyenne Saraiva Campos70
 

                                                                                       PPGMUS/UFRN 

                                                 
70

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), área de atuação - Educação Musical, Professora de Artes / Música - Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Natal, Professora de Artes - Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) do 

RN. Contato: (84) 98866-7077. E-mail: anne.saraiva@hotmail.com. Orientadora: Prof.ª Dr. ª Valéria Lázaro de 

Carvalho do PPGMUS da UFRN.  

mailto:anne.saraiva@hotmail.com
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APÊNDICE D - Carta de Cessão de Direito 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITO 

 

 

Eu,_____________________________________________, sob o documento de 

identidade nº ____________________________ declaro para os devidos fins que cedo os 

direitos da minha entrevista gravada no dia ____ / ____ / ______; transcrita pela mestranda e 

revisada por mim, para ____________________________, sob o documento de identidade nº 

____________________________, permitindo que ela seja utilizada integralmente ou em 

parte, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o 

uso das citações desde que a minha identidade seja mantida em sigilo. 

Abdicando igualmente dos direitos dos meus descendentes sobre a autoria da citada 

entrevista, subscrevo o presente documento. 

 

 

Natal, _____de _________________________de 2016. 

     

 

 

______________________________________________                          

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 


