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RESUMO 

 

Objetiva compreender a construção da identidade profissional dos 

licenciandos em Música da UFRN, através do estudo das fontes autobiográficas 

destes sujeitos, verificando as suas dimensões formativas e as suas 

(re)significações constituídas ao longo de histórias de vida. Para tanto, evidencia 

uma breve apresentação do estudo e as principais motivações da autora para 

realizá-lo; exprime a história de vida da pesquisadora e os seus percursos 

formativos na carreira musical; analisa o panorama histórico sobre o percurso da 

Pesquisa (Auto)biográfica como abordagem de investigação e formação (JOSSO, 

2010b; NÓVOA; FINGER, 2010; SOUZA, 2007; PASSEGGI; SILVA, 2010b e 

DELORY-MOMBERGER, 2012); apresenta algumas reflexões e discussões sobre a 

construção da identidade, além dos conceitos e percepções sobre a formação e as 

representações desta construção profissional (DUBAR, 2005); discorre sobre o 

percurso histórico a respeito da formação de professores no Brasil e na Educação 

Musical; descreve os caminhos e os recursos metodológicos utilizados para a coleta 

de dados e concretização desta pesquisa, notadamente, um questionário aberto 

reflexivo e os ensaios autobiográficos; apresenta as histórias de vida dos estudantes 

de licenciatura do curso de Música e as suas dimensões formativas e musicais; 

Como considerações finais, apresenta uma reflexão acerca dos caminhos 

percorridos. Os resultados indicaram que os ensaios autobiográficos possibilitam 

compreender os caminhos e as relações sociais nas diversas dimensões formativas 

identificadas, além de fazer perceber que os contextos familiares e os primeiros 

contatos sociais musicais, em contextos informais, possibilitam aos licenciandos, 

uma identificação com a possível carreira docente em Música, assim como as 

principais motivações para essa escolha. Conclui-se, assim, que as experiências e 

vivências musicais ao longo da vida favorecem a construção da identidade 

profissional e que, no decorrer da formação, tais experiências tornam meios de 

(re)significar as vivências musicais, assim como o (re)pensar a própria carreira 

profissional.  

 

Palavras-chave: Construção da Identidade Profissional. Dimensões Formativas. 

Formação de Professores de Música.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

Aims to understand the construction of the professional identity of 

undergraduate in Music UFRN, through the study of autobiographical sources of 

these subjects, checking their formative dimensions and their (re) meanings 

established throughout life stories. To do so, shows a brief presentation of the study 

and the main motivations of the author to do it; expresses the life story of the 

researcher and their training courses in music career; analyzes the historical 

overview of the route Search (Auto) biography as research and training approach 

(JOSSO, 2010; NÓVOA; FINGER, 2010; SOUZA, 2007; PASSEGGI; SILVA (2010b) 

and DELORY-MOMBERGER, 2012); It presents some reflections and discussions 

about the construction of identity, beyond the concepts and perceptions of the 

training and professional representations of this building (DUBAR, 2005); discusses 

the historical background regarding teacher training in Brazil and Music Education; 

describes the ways and methodological resources used for data collection and 

implementation of this research, namely, a reflective open questionnaire and 

autobiographical essays; It presents the life stories of the undergraduate students of 

the Music course and its educational and musical dimensions; Lastly, it presents a 

reflection about the paths taken. The results indicated that the autobiographical 

essays make it possible to understand the ways and social relations in the various 

identified training dimensions, in addition to realize that the family contexts and the 

first musical social contacts in informal settings, enable the licensees, an 

identification with the possible career lecturer in Music, as well as the main reasons 

for this choice. We conclude, therefore, that the experiences and musical 

experiences throughout life favor the construction of professional identity and that in 

the course of training, such experiences make ways to (re) define the musical 

experiences, as well as the (re) thinking their professional career 

 

Keywords: Construction of professional identity. Formative dimensions. Training of 

Music Teachers. 
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“Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constar, constatando, intervenho, 

intervindo educou e me educou.  Pesquiso para conhecer o 

que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade." 

(FREIRE, 1996, p. 14). 



18 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação busca compreender a construção da identidade profissional 

do licenciando em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Para tanto, tomei como ponto de referência, minha própria construção profissional 

fundamentada nas leituras e referências sobre a pesquisa (auto)biográfica e nas 

narrativas autobiográficas dos participantes da pesquisa. Trago para discussão 

questionamentos sobre as trajetórias formativas dos licenciandos no curso de 

Música, a fim de compreender como são construídas a identidade inicial profissional, 

relacionando-a com a que construímos ao longo de nossa vida.  Através das fontes 

autobiográficas, procuro conhecer os caminhos trilhados por estes estudantes, 

desde suas primeiras experiências musicais e escolha pela profissão, até o acesso e 

a permanência no curso de Licenciatura em Música. 

Esta pesquisa apresenta caráter qualitativo, centrado na abordagem 

(auto)biográfica, a qual permite conhecer, através das fontes autobiográficas, as 

dimensões formativas e a construção da identidade profissional, assim como refletir 

sobre as diferentes trajetórias de autoformação concomitante à formação inicial 

acadêmica.  

A partir dos estudos sobre a temática da formação profissional docente e a 

pesquisa (auto)biográfica, a presente pesquisa apresenta como referencial teórico 

as contribuições de Josso (2010b), Nóvoa; Finger (2010), Souza (2007), Passeggi; 

Silva (2010b) e Delory-Momberger (2012), considerando, nestes autores, um 

aprofundamento nos diversos conceitos epistemológicos e metodológicos sobre os 

estudos (auto)biográficos docente, histórias de vida (pessoal e profissional), 

narrativas de formação, narrativas educativas, memórias de escolarização e 

processos de formação profissional.  

Mas o que vem a ser a Pesquisa (Auto)biográfica? Para Josso (2010b, p. 83) 

a Abordagem (Auto)biográfica é “[...] um caminhar para si [...] ”, e que se articula as 

diferentes significações que o sujeito constrói de si mesmo em suas narrativas, o 

que torna a narrativa um meio de reflexão e autoavaliação sobre suas experiências e 

aprendizagens ao longo da vida.    

Nessa perspectiva, esta pesquisa parte da necessidade de ampliar os 

estudos sobre as histórias de vida de licenciandos em Música. Essas narrativas 

podem se tornar um meio importante para a formação profissional do sujeito, pois 
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por meio delas, podemos ouvir os futuros professores da área em busca de 

compreender as suas estratégias de formação profissional e as suas experiências 

formadoras e de autoformação que ocorrem / ocorreram ao longo de sua vida.   

O interesse pela temática justifica-se pelo meu convívio com alunos de 

licenciatura em Música e com docentes egressos deste Curso que já atuam na 

Educação Básica, especificamente Ensino Fundamental, do município de Natal / RN1 

e que, em constante diálogo comigo, questionavam sobre a formação e a atuação 

como professores de Música nesse nível de ensino. 

No atual contexto da Educação Musical no Brasil, principalmente, depois da 

Lei nº 11.769 / 2008 (BRASIL, 2008), a partir da qual o conteúdo de Música passa a 

ser componente curricular obrigatório nas escolas de Educação Básica, surgem 

diversos questionamentos, tais como: Como é que alguém se torna professor? 

Como explicar as relações entre a vida pessoal e a vida pessoal na construção da 

identidade docente? O que pensam esses futuros professores sobre a própria 

formação docente? Como as experiências pessoais ao longo da formação 

profissional contribuem para a construção da identidade profissional? Foram através 

dessas inquietações que iniciei meus estudos à temática da formação de 

professores, especificamente, pela curiosidade em querer conhecer como se dão / 

deram os caminhos trilhados pelos docentes ao longo da vida em seus percursos 

formativos.  

Em busca de respostas para essas inquietações, é preciso refletir, 

primeiramente, sobre a formação inicial de professores de Música, levando em 

consideração o olhar e as narrativas autobiográficas dos licenciandos, buscando 

compreender sobre as suas necessidades de formação como professores, frente às 

novas demandas educacionais e sociais.  

Como destaque às mudanças que vêm ocorrendo no contexto educacional 

brasileiro, sobretudo nas duas últimas décadas, têm-se: as reformas curriculares, a 

utilização de avaliações do ensino (IDEB2, Prova Brasil, entre outros), censos de 

verificação da permanência e aprendizagem dos alunos (de nível nacional e 

estadual), entre outros programas que buscam ampliar a permanência de crianças e 

jovens na escola (Programa Mais Educação, Programa Mais Cultura, Programa 

Segundo Tempo).   

                                                           
1Rio Grande do Norte (RN). 
2Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB). 
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Diante desta realidade, defendem-se que as ações desenvolvidas no 

processo de formação inicial devem ser pensadas e realizadas no sentido de 

promover aprendizagens que despertem a capacidade do futuro professor interagir 

com o contexto no qual está inserido, buscando constantemente a atualização dos 

conhecimentos adquiridos, enfrentando os conflitos e as demandas atuais, 

discutindo e refletindo sobre suas vivências e experiências enquanto docente.  

É neste contexto de dupla exigência: (a) a qualidade da escolarização 

oferecida às crianças e jovens e, de outro; b) com o desenvolvimento profissional 

dos docentes) que se pretendeu analisar e compreender as significações e a 

construção da identidade profissional docente do licenciando em Música.  

Assim, a presente dissertação está ancorada nos seguintes questionamentos: 

Como os licenciandos em Música percebem a própria trajetória de vida e de 

formação profissional? Quais as experiências e vivências formadoras que os 

licenciandos em Música construíram ao longo da vida? Através das fontes 

autobiográficas, instituiu-se um conjunto de recursos de pesquisa que viabilizassem 

conhecer a percepção e constituição do licenciando sobre si mesmo, como agente 

responsável pela própria formação e construção de sua identidade profissional.  

A discussão dos apontamentos para reflexão do objeto de estudo desta 

dissertação foi organizada em oito capítulos, sintetizados a seguir: o primeiro 

capítulo, a introdução, apresenta as principais questões e motivações em realizar 

esta pesquisa; em seguida, o segundo capítulo, intitulado Narrando a vida e 

(re)vivendo a história: olhar para si, relata os caminhos construídos ao longo da 

minha vida, pessoal e profissional, assim como narra experiências que formaram e 

transformaram minha identidade como docente. O terceiro capítulo faz um breve 

panorama histórico da Pesquisa (Auto)biográfica como abordagem de investigação e 

de formação, e procura mostrar os principais conceitos e as possibilidades de 

investigação através das narrativas autobiográficas e das histórias de vida; o quarto 

capítulo, apresenta a discussão sobre a constituição da identidade ao longo do 

desenvolvimento do eu e da racionalidade humana dentro da história, além de 

discutir sobre os principais conceitos a respeito das múltiplas identidades em que o 

sujeito apresenta ao examinar suas relações sociais e sua  existencialidade. O 

quinto capítulo apresenta a trajetória metodológica da pesquisa, demonstrando os 

métodos utilizados para a coleta de dados: o questionário aberto reflexivo e os 

ensaios autobiográficos. O sexto capítulo apresenta a revisão de literatura, na qual 
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são analisados os estudos e pesquisas sobre a formação de professores de Música 

dentro do atual contexto do estudo. O sétimo capítulo reflete sobre a construção da 

identidade profissional docente do licenciando, analisando as narrativas de formação 

do licenciando em Música, partindo de suas significações e concepções sobre a 

própria formação inicial; as considerações finais, oitavo capitulo desta pesquisa, 

reflete sobre os resultados e sobre o caminho percorrido para realização deste 

estudo e de busca pelas possíveis respostas às minhas inquietações.  

Por se tratar de uma estudo (auto)biográfico, no qual tratamos diretamente 

com as fontes autobiográficas escritas dos licenciandos sobre sua própria formação 

profissional, é importante notar que o intuito deste trabalho não foi avaliar o 

licenciando em seu processo de construção e de percepção de sua formação 

profissional, mas conhecer como este sujeito está concebendo e (re)significando sua 

construção profissional ao longo de sua vida.  
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“Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e 

que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que 

não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” (FREIRE, 

1996, p. 32). 
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2 NARRAR A VIDA, (RE)VIVENDO A HISTÓRIA: UM OLHAR PARA SI 

 

Em meio a minha curiosidade e impaciência na busca de conhecer, faz-se 

necessário, primeiramente, percorrer a minha própria história de vida, revirar os 

álbuns de fotografias e aguçar-me a memória. Para isso, é preciso (re)viver minha 

trajetória de vida, minhas experiências, minhas certezas e minhas incertezas neste 

percurso de (trans)formações do vivido. Foi um desafio instigante, pois pude, pela 

primeira vez, compreender todas as minhas escolhas e dificuldades vividas e 

enfrentadas ao longo de minha existência. Após essa compreensão de si (de mim), 

percebi que estava preparada para conhecer o outro e assim continuar 

(re)significando a minha história de vida. Para Josso (2010a) as recordações-

referenciais são compreensões simbólicas que constituímos como elementos da 

nossa formação ao longo da vida e que ilustram nossas múltiplas identidades e 

subjetividades de ser.  

 

São experiências que podemos utilizar como ilustração numa história 
para descrever uma transformação, um estado de coisas, um 
complexo afetivo, uma ideia, como também uma situação, um 
acontecimento, uma atividade ou um encontro. E essa história me 
apresenta ao outro em formas socioculturais, em representações, 
conhecimentos e valorizações, que são diferentes formas de falar de 
mim, das minhas identidades e da minha subjetividade. (JOSSO, 
2010a, p. 37). 

 

É através de minhas experiências e transformações que ilustrarei a minha 

história de vida em palavras... permita-me, então, apresentar-me.  

 

É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas 
não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer porque no momento 
em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto 
se transforma lentamente no que eu digo [...]. Sou como você me vê.  
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, 
depende de quando e como você me vê passar. Não me deem 
fórmulas certas, por que eu não espero acertar sempre. Não me 
mostrem o que esperam de mim, por que vou seguir meu coração. 
Não me façam ser quem não sou. Não me convidem a ser igual, por 
que sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade. Não sei 
viver de mentira. Não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu 
mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. 
(LISPECTOR, [20--?]3. 
 

                                                           
3Documento online não paginado. 
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Chamo-me, Gislene de Araújo Alves, filha de potiguares, que saíram do RN, 

no ano de 1980 para a cidade de São Paulo, lugar onde para muitos nordestinos 

significava um novo (re)começo em sua vida. Nesta capital do Sudeste, meu pai, 

Geraldo Dias, era mais conhecido como Natal, trabalhou muito duro, embarcado em 

barcos de pesca na cidade de Santos / SP4, e, minha mãe, Maria Salete decidiu 

acompanhá-lo nesta jornada, saindo da cidade de Caiçara do Norte, litoral norte do 

RN, para tentar novas oportunidades.  

 Nasci em Santos / SP, em 27 de janeiro de 1982, e, no ano seguinte, nascia 

minha irmã. Nossa infância foi feliz, brincávamos com outras crianças na rua onde 

morávamos muito rica de brincadeiras e canções: corda, pula-pula, pega-pega, 

pique-esconde, taco, cantigas de roda entre outras tantas ao ar livre.  

A Foto 1 é um registro de minha infância dentro da escola. Cursava a 

segunda série do 1º Grau5, que hoje equivale ao terceiro ano do Ensino 

Fundamental, na Escola Estadual de Primeiro Grau Nossa Senhora dos 

Navegantes, na cidade de Santos / SP. Aqui, em meu coração, eu já desejava ser 

professora.   

 

        Foto 1 – Recordações da escola 

 
Fonte:  Acervo pessoal da autora 

  

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Nascimento (1990). 

 

                                                           
4São Paulo (SP). 
5Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, fixava as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus 
(BRASIL, 1971), esta foi revogada pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996).  
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Sempre fui fascinada pela Música! Tínhamos uma vizinha, Dona Josefina, 

senhorinha de aparência franzina e fragilizada, que vivia colecionando brinquedos, 

principalmente bonecas velhas que encontrava na rua, ela limpava as bonequinhas 

e fazia vestidos novos. Dona Josefina tinha uma belíssima voz, nunca consegui me 

esquecer de sua voz, porque ela cantava todos os dias e, eu, como qualquer criança 

curiosa e arteira, subia no muro entre as casas para ouvi-la cantar. Na época, eu 

deveria ter entre 8 e 10 anos, não sabia muito bem a língua em que ela cantava 

tantas canções, que hoje, sei que cantava em francês, latim e espanhol. Mas sua 

voz, um pouco cansada, possuía um brilho diferente de outras vozes que eu já tinha 

ouvido; a música que ela entoava era clássica e eu achava lindas todas aquelas 

canções. Então, eu ficava tentando imitar a sua voz, mesmo sem saber o que estava 

cantando. Sempre quis aprender a cantar daquela forma, mas as Escolas de Música 

ficavam longe, pois morávamos praticamente em uma ilha, na cidade de Nossa 

Senhora dos Navegantes e para ir a Santos precisávamos pegar uma balsa, 

passando pela entrada da barra, entrada do porto da cidade de São Vicente. Minha 

mãe tinha medo dessa travessia e eu, ainda criança, não poderia fazê-la sozinha. Ao 

relembrar essa passagem, entendo que: 

 

Todos trazemos em nossas memórias lembranças de vivências 
marcantes que vão cotidianamente construindo nossa identidade. 
Nós fazemos a nossa história. Lembrar e narrar nos oportuniza a 
refletir sobre o vivido, estabelecendo correlações, construindo e 
reconstruindo caminhos. (SILVA, 2008, p. 27).  

 

Dando continuidade aos registros, em 1992, meu pai estava se aposentando 

do trabalho e decidiu voltar para sua terra de origem, a cidade banhada de sol e 

mar, Natal, a capital do RN. O que aprendi nas primeiras séries6, lá em São Paulo, 

até meus onze anos, era que a Região Nordeste era muito pobre e que a seca 

maltratava a terra, os animais, crianças e adultos; com essa concepção imposta, eu 

imaginava que iríamos encontrar o chão rachado e a carcaça de animais pelo chão. 

No entanto, ao chegarmos na cidade do Natal / RN, depar-me-ei com um cenário 

bem diferente daquilo que os livros mostravam e me surpreendi com a cidade: era 

uma cidade com praia, asfalto nas ruas, escolas, praças floridas... não via aquela 

realidade que os livros mostravam. Apesar de hoje saber e ter convivido com 

                                                           
6Hoje Ensino Fundamental, Lei n. 9.394 / 1996 (BRASIL, 1996). 
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pessoas que vivem em situações difíceis, por causa da estiagem no interior de 

nosso Estado, sabemos que essa realidade também existe no interior do RN e que 

maltrata os sertanejos e suas famílias.  

Retornando à Natal, a Música persistiu na vida cotidiana de minha família, 

como entretenimento e deleite. Aprendi a gostar de vários gêneros musicais, como o 

chorinho e a Música Popular Brasileira com meu pai, principalmente os boêmios, 

como: Nelson Gonçalves, Orlando Dias, Os Chorões como Pixinguinha e Noel Rosa, 

e outros compositores marcantes da música brasileira. 

  Na terra potiguar, entre meus 13 e 15 anos, gostava de ficar observando as 

pessoas na rua próximo à minha casa. Adorava ouvir as histórias dos mais velhos! 

Em uma rua, próxima de casa, morava um garoto que tocava flauta, achava lindo 

aquele som, mas não sabia quem realmente tocava.    

 Minha primeira experiência com a Música, na qual eu iria aprender a ler uma 

partitura e a tocar um instrumento, iniciou-se na Igreja de Santos Reis, localizada no 

bairro de mesmo nome. Descobri o projeto de musicalização, incentivada por aquele 

garoto, que tocava flauta pertinho da minha casa, o Emerson, hoje mestrando em 

Música na mesma turma que a minha. Nesse projeto, tive a oportunidade de, aos 15 

anos, iniciar meus estudos musicais, foi um momento fantástico em minha vida, pois 

comecei a estudar as primeiras notas musicais e a cada aula tentava superar 

minhas próprias expectativas, percebendo que a cada aprofundamento dos estudos, 

mais rapidamente iria tocar flauta.  

A professora Margarete Gonçalves era clarinetista da banda sinfônica do 

município e adorava ensinar Música. Um dia, cheguei mais cedo ao salão paroquial, 

local onde as aulas aconteciam, e quando estava quase na porta, ouvi um som 

familiar. Eu já havia ouvido aquele som, escuro, misterioso e encantador ao mesmo 

tempo: era ela, a professora, que estava tocando uma flauta grande, de cor preta, 

e, eu, aos poucos, fui me aproximando, cheia de curiosidade.  

Quando ela me viu, falou: - Oi, tudo bem? Senta aqui perto de mim! 

(informação verbal)7. A professora, impressionada, percebeu minha curiosidade ao 

ver o instrumento. Sentei e fiquei ali a admirar. No primeiro momento em que ela 

parou para respirar, eu comecei a sessão de perguntas... Não me contive! E ela 

pacientemente, mostrou-me o instrumento, era o clarinete. O clarinete possuía o 

                                                           
7Palavras proferidas por Margarete Gonçalves – professora de Teoria Musical e Flauta Doce, durante 

o Projeto de Musicalização na Igreja de Santos Reis, em Natal – RN, em 2002. 



27 

 
 

som que preenchia minha alma e acalmava meu coração. Após este momento, eu 

não parava de pensar naquele objeto.  

Nesse sentido, Silva (2008, p. 38) escreve que: 

 

[...] os saberes adquiridos durante a história de vida de uma pessoa 
têm um peso importante na compreensão do saber-fazer e do saber-
ser que serão mobilizados quando no exercício da docência. Dessa 
forma, pude chegar à conclusão de que a memorização de 
experiências educativas marcantes sejam tanto as positivas, quanto 
as negativas, contribuem no momento da construção da identidade 
de professor.  

 

Passaram-se alguns meses, eu continuava a estudar flauta e teoria musical. A 

coordenação do projeto na igreja elaborou uma proposta de projeto para receber um 

kit de instrumentos para a banda de Música através de governo federal. Depois de 

longos meses de espera, recebemos o resultado de que o projeto tinha sido 

contemplado, momento muito importante para todos que faziam parte daquele grupo 

de musicalização. A chegada dos instrumentos ao projeto foi um momento de 

grande euforia para todos os alunos, que desejavam tocá-los como algo de grande 

desejo. Destaco que neste período, um dos colegas que já estudava flauta, estava 

tocando saxofone na Escola de Música Waldemar de Almeida. Outros dois colegas, 

assim como eu também, escolhemos o clarinete; outros três, escolheram os 

trompetes; outros dois, escolheram o saxhorne, um escolheu o saxofone, e outro a 

tuba.  A professora Margarete, além de dar aulas de teoria musical, passava, neste 

momento, a dar aulas para os alunos que escolheram o clarinete, além de continuar 

ensinando flauta doce para os iniciantes.  

Depois de alguns meses, o projeto de musicalização da igreja fez uma 

parceria com a Banda de Música do 16º Batalhão de Engelharia Motorizada. 

Passávamos, nesse momento, a estudar com sargentos e tenentes dessa Banda de 

Música. Iniciei, então, meus estudos em clarinete com o Sargento Rômulo Dutra, o 

primeiro clarinetista da Banda de Música do referido batalhão. Nossa! A postura e a 

disciplina dele eram o meu exemplo! Tínhamos aulas todas as segundas e quartas-

feiras e, neste período, eu estudava mais de oito horas diárias até o dia da aula, 

momento em que eu deveria mostrar todas as atividades, escalas e alguma peça 

que o Professor-Sargento passava. Passei dois anos estudando com ele, aprendi 

demais, não apenas a tocar o instrumento, mas a pesquisar a história do clarinete e 
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ir em busca de outras experiências musicais. Ele foi uma das minhas principais 

motivações para que eu tentasse o curso Técnico em Música da Escola de Música 

da UFRN (EMUFRN).  

Em 2002, fui aprovada no curso Técnico em Música. Iniciava-se, nesse 

momento, um novo capítulo em minha vida, cheio de certezas e incertezas. Nesse 

Curso conheci o professor Ronaldo, outra pessoa que se tornou referência em 

minha formação musical e escolha profissional. Neste mesmo ano, paralelo ao 

Curso, estudava para as provas do vestibular de 2003 da UFRN, e, em casa, 

iniciavam as cobranças da família em relação a profissão que escolheria seguir. 

Meus pais achavam que eu seria uma ótima advogada ou arquiteta e que, por isso, 

deveria dar a preferência por essas carreiras. Porém, no dia da inscrição, escolhi 

como primeira opção o curso de Educação Artística com habilitação em Música e 

optei pelo curso de Direito como segunda.  

O resultado do vestibular saiu, e fui aprovada no Educação Artística com 

habilitação em Música, meus pais, a princípio, não gostaram muito da ideia, pois 

observaram que minha pontuação tinha sido muito boa (pois fiquei em 3º lugar na 

pontuação do Curso) e que eu poderia estar fazendo outro curso, como Direito. Foi 

um ano cheio de atividades, pois eu era aluna do curso Técnico em clarinete, 

licenciando em Educação Artística e bolsista da Biblioteca Padre Jaime Diniz (BPJD) 

da EMUFRN. Na Biblioteca, pude aprender várias coisas, como trabalhar 

coletivamente, a catalogar, a fazer referências, a pesquisar materiais e livros de 

Música. Aqui, surgem minhas paixões pelos livros, passava horas lendo, estudando 

e pesquisando. Em 2004, eu já sabia que queria ser professora de Música e passei, 

então, a dedicar-me mais ao Curso escolhido para Graduação.  

Ao dedicar-me mais, passei melhor a entender a funcionalidade e passei a ter 

um contato maior com os docentes, sobre os quais sempre lhes questionava a 

respeito do curso de Licenciatura em Música e a posturas de cada um deles, além 

de questionar-lhes a superficialidade das abordagens de alguns conteúdos. Como 

eu estava muito atuante, pesquisando e observando as discussões sobre o ensino 

de Música no Brasil, a insatisfação em mim sobre a forma como o Curso estava 

sendo ofertado era imensa. Então, procurei cursar disciplinas em outros 

departamentos e ampliar vários referenciais em outras áreas de conhecimento. Tal 

fato, proporcionou-me, nos anos de 2004 e 2005, que eu participasse de outros 



29 

 
 

grupos musicais, como o Coral Harmus e o Madrigal da UFRN, Grupo em que vi 

outras possibilidades de me dedicar a Música.  

No ano de 2005, fui aprovada em um concurso público no Coral Canto do 

Povo para uma das três vagas para coralista contralto. O regente era o Padre Pedro 

Ferreira, pessoa que se tornou referência sobre a prática de Canto Coral e ao 

estudo da Música vocal. Em 2006, abre-se um novo capítulo na minha vida pessoal: 

o nascimento do meu filho. Este foi o momento em que tive que definir os rumos da 

minha carreira profissional, pois, o meu filho, iria depender apenas de mim, e então 

tracei metas para minha carreira profissional, como cursar Pós-graduação e prestar 

concurso público.  

Em 2009, foi o ano de minha formatura no curso de Educação Artística e eu 

continuava trabalhando no Coral Canto do Povo. Desde a minha conclusão de 

Curso, fiz vários concursos. Em 2011 fui aprovada no concurso da Prefeitura de 

Natal para professores de Arte, e permaneci por apenas um ano, trabalhava em 

duas escolas, pela manhã na Escola Municipal José Sotero e à tarde na Escola 

Municipal Santos Reis, foi um momento muito desafiador, pois para todos eu já era 

professora, mas me sentia insegura. Então, no final do ano de 2011, fui aprovada no 

concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN); tomei posse em 10 de maio de 2012, a partir deste 

momento, minha vida amplia os horizontes, os contextos e as imagens da estrada 

vão se transformando. Em 2012, estava cursando Especialização em Música na 

Educação Básica da UFRN. Enfim, sentia necessidade de conhecimentos e de 

buscar transformações profissionais em minha vida.  

 

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa. Como se 
estivesse aberto diante de nós todos os caminhos do mundo. Não 
importa que os compromissos, as obrigações, estejam ali... 
Chegamos de muito longe, de alma aberta e coração cantando! 
(QUINTANA, 2005, p. 22).  

 

Assim, como esse trecho da poesia A verdadeira arte de viajar, peguei a 

estrada no dia 17 de maio de 2012 com destino a cidade de Apodi, que fica à 340 

Km8 de Natal, e toda semana realizava o trajeto Natal – Apodi - Natal. Fui trabalhar 

no Campus desta cidade, lugar onde me senti realizada profissionalmente e despi-

                                                           
8Quilômetros – Km. 
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me de preconceitos com relação a ter que atuar em um contexto social e cultural 

bem diferente do que eu tinha atuado até o momento. Mais uma vez estava 

amadurecendo minhas primeiras experiências como docente, passando a assumir a 

minha identidade: Sou professora de música!.  

 

Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, [...] 
Assumir como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A 
assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 
‘outredade’ do ‘não eu’, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade 
de meu eu. (FREIRE, 1996, p. 41). 

 

Aprendi a ensinar e ao ensinar aprendi a (re)pensar o pensamento, pensar 

minha prática e a minha trajetória profissional até este momento. A partir, desse 

pensamento, passei a ensinar de forma dialogada com meus alunos, estes era 

discentes do curso Técnico Integrado9 (turmas de Informática, Biocombustíveis e 

Zootecnia), dando autonomia para eles e incentivando-os a pesquisarem e 

questionarem.  Tornei-me mediadora dos conteúdos musicais e, através disso, meus 

alunos puderam construir os caminhos que desejavam percorrer na Música. Juntos, 

eu e meus alunos, criamos um grupo vocal chamado EnCantus Sertão, no qual 

alunos e professores cantavam um repertório que contava e encantava a história 

dos sertanejos, tendo como principal repertório as músicas do Rei do Baião, Luís 

Gonzaga. Os arranjos musicais eram criados pelo Grupo, através da prática do 

rearranjo, assim criávamos arranjos a duas e três vozes, seguindo o ritmo de 

aprendizado e desenvolvimento vocal do Grupo. Além do Grupo de Canto Coral, 

também tínhamos grupos instrumentais e aulas de flauta doce.  

No ano de 2013, na metade do primeiro semestre, fui remanejada para a 

cidade de Macau / RN, outro contexto bem diferente do anterior, mais próximo da 

capital e alunos com outras perspectivas. Dei aula para adultos na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), as aulas eram no turno noturno, os alunos eram pais e 

mães que passavam o dia trabalhando e ainda arranjavam forças para estudar. A 

turma tinha cerca de 30 alunos matriculados, mas tínhamos cerca de 23 alunos 

frequentes. Como eu nunca tinha dado aula para adultos, decidi na primeira semana 

ouvi-los e compreender quais as expectativas deles com relação a estudarem 

                                                           
9Modalidade de curso, no qual integra o Ensino Médio a quem já concluiu o Ensino Fundamental. O 
Curso garante tanto a formação do Ensino Médio quanto à Técnica profissional.  
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Música. A princípio estavam tímidos, então, iniciei falando de mim, de minha história 

de vida e como eu cheguei até ali; em seguida eles começaram a contar um pouco 

da vida deles, das dificuldades de trabalhar e estudar, de terem que acompanhar os 

filhos nos estudos entre outros desafios da vida. Muitos relataram que nunca tinham 

saído do estado, e que nem conheciam as músicas de outras regiões. Uma das 

alunas, faz a proposta: - Professora! Vamos estudar a cultura e a Música de cada 

região de nosso país! Assim, a gente aprende e viaja sem sair do lugar (informação 

verbal)10. Lembro como se fosse hoje, a turma toda ficou empolgada. Dividimos a 

turma em grupo, cada um ficou responsável por uma região do país, e deveriam 

pesquisar a cultura popular, a Música e os costumes alimentares de cada região.  

Durante o semestre, eles produziram seminários, cantaram Músicas 

populares, montaram coreografias de danças folclóricas. O resultado final foi 

apresentado para a comunidade escolar no final do semestre. No último dia de aula, 

nessa turma, fizemos uma confraternização com comidas típicas de cada região. 

Minha função com eles foi mais de orientar e acompanhar e de fazê-los refletir sobre 

o próprio processo de formação discente. Conclui o semestre realizada, pois 

aprendi, a partir das histórias de vida deles, a valorizar os momentos mais simples 

de nossas vidas e que, mesmo diante das dificuldades da vida pessoal e profissional 

que temos, podemos construir o nosso caminho.  

 Encontro outra realidade, um Campus maior, com mais turmas, outros tipos 

de cursos Técnicos e eu, em paralelo a essa nova realidade, em processo de 

seleção para o Mestrado em Música na UFRN.  

Em junho de 2014, fui para o Campus Santa Cruz, e aqui pude refinar minhas 

experiências e práticas educativo-musicais com meus alunos, encontro outra 

realidade, um Campus maior, com mais turmas, outros tipos de cursos Técnicos e 

eu, em paralelo a essa nova realidade, em processo de seleção para o Mestrado em 

Música na UFRN. Passamos a realizar uma prática de ensino e aprendizagem 

dialógica, criamos grupos de estudo e de extensão, como o Jornal Movimento 

Sonoro, em que foram trabalhados os conteúdos de Música em relação a História 

do Brasil e a Língua Portuguesa. Através desse Projeto, os discentes tiveram artigos 

                                                           
10Palavras proferidas por uma aluna durante o curso de Recurso Pesqueiro, no IFRN, em Macau - 

RN, em 2013. 
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e trabalhos aprovados para apresentar em eventos locais e regionais, como na 

Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) na UFRN.  

Atualmente, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Música 

(PPGMUS) da UFRN e é onde minhas inquietações sobre as dimensões da 

formação profissional mais se ampliaram. Foi a partir da minha trajetória pessoal e 

profissional que me tornei o que sou hoje. Segundo Josso (2010b), esse trabalho de 

rememoração, que reúne as recordações à escala de uma vida, evidencia as 

experiências de vida que consideramos terem deixado marcas formadoras. É nesse 

sentido que procuro conhecer o itinerário de construção da identidade profissional e 

as dimensões formativas dos licenciandos do curso de Música, pois existe um 

currículo fixo, que o futuro docente em Música cursa durante sua formação inicial, 

mas que cada estudante constrói e (re)significa sua construção profissional de 

acordo com suas experiências e vivências pessoais e profissionais. 
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O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com o outro me 
põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a 
ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele 
se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 
para não ser apenas objeto, mas sujeito da História. (FREIRE, 1996, 
p. 54). 
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3 O INÍCIO DA JORNADA: CONHECENDO A PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA 

COMO ABORDAGEM DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

Na busca de um método de pesquisa que viabilizasse este estudo, nos 

deparamos com a Pesquisa (Auto)Biográfica e passamos a identificar os principais 

recursos utilizados neste tipo de abordagem. Como é uma abordagem recente na 

área da Educação Musical, procuramos, neste capítulo, fazer um breve panorama 

histórico sobre a Pesquisa (Auto)Biográfica, mostrando as principais contribuições 

na área da Educação e, em seguida, na Educação Musical.  

 

3.1 A Pesquisa (Auto)biográfica como abordagem de investigação  

  

Escrever sobre si torna-se um recurso de pesquisa e de formação sobre o 

cotidiano e a prática profissional docente, compondo-se como método de construção 

do conhecimento e de reflexão das significações do próprio fazer pedagógico. É por 

meio de fontes autobiográficas que analisamos as histórias de vida dos licenciandos 

do curso de Música no processo de construção da identidade profissional.  

Desde a antiguidade, existem registros da prática biográfica e autobiográfica, 

mas apenas no século XVII é que o termo biografia surge nas línguas europeias. 

Na virada do século XIX, na Alemanha e na Inglaterra, surge o termo autobiografia, 

resultado dos termos gregos: autos (o eu); bio (a vida) e grafia (escrita). 

(PASSEGGI, 2010a). 

Os primeiros estudos que envolvem o método (auto)biográfico, como 

abordagem de investigação sobre as relações sociais e culturais do indivíduo e 

seu(s) diferente(s) contextos(s) sociais, aconteceram na área das Ciências Sociais. 

A Escola de Chicago foi uma das primeiras instituições a adotar esse tipo de 

abordagem nas pesquisas que envolviam comunidades imigrantes e vítimas de 

exclusão social, no início do século XX, tendo como incentivadores, dessas 

investigações, Robert Park e William Izaac Thomas, ambos mestres da Escola de 

Chicago.  

Outro destaque foi Clifford Shaw (1895-1957) que se dedicou ao estudo de 

histórias de vida, realizando investigações em meios sociais delicados, 

principalmente envolvendo adolescentes menores, através de relatos sobre as 

trajetórias de vida de crianças / adolescentes.  Publicou a obra The Jack Roller – 
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Delinquent boy´s own story, a qual pelas histórias de vida, mostrava as dificuldades 

familiares e o percurso de jovens nas instituições de atendimento. Em 1963, Oscar 

Lewis, publicou a obra The Children of Sanchez, trabalho que visava à investigação 

de uma família mexicana, buscando conhecer os diversos aspectos culturais da 

família.  

Apesar dos registros desses estudiosos, porém, é a partir da década de 1990 

que se observa um crescimento de pesquisas que seguem o Movimento Pesquisa -

Formação11 nas investigações sobre a formação de professores no Brasil. Esse 

Movimento, apresenta estudos na Suíça e na França sobre formation des adultes 

(formação de adultos) com perspectivas que aproximam a pesquisa do processo de 

formação, acreditando que as vivências e histórias de vida narradas podem conduzir 

por processos reflexivos e formativos de sujeito-narrador. Nos últimos 20 anos, na 

Europa, os estudos e pesquisas (auto)biográficas surgem como experiências 

teórico-metodológicas de construção existencial, tendo por preocupação apresentar 

uma nova orientação para trabalhar com a educação e formação de adultos, o que 

veio a reunir pesquisadores da Suíça, França, Portugal e Inglaterra. 

A pesquisa com fontes (auto)biográficas no Brasil, principalmente na área da 

Educação, através de estudos e pesquisas em programas de pós-graduação, surge 

por volta do ano de 2000 (PASSEGGI; SILVA, 2010b), adotando o termo 

(auto)biográfico. Iniciava-se, portanto, na área da Educação, um campo fértil para os 

estudos de fontes autobiográficas, impulsionando a criação de um movimento de 

investigação-formação, no qual consistia em investigar e desenvolver a formação 

dos sujeitos envolvidos no processo investigativo. Neste movimento da pesquisa 

(auto)biográfica em Educação, principalmente em investigações sobre as memórias 

e trajetórias de vida de professores, destacando-se os trabalhos desenvolvidos pelo 

Grupo de Estudos sobre Docência, Memória e Gênero coordenado por Denice 

Bárbara Catani, Cynthia Pereira de Sousa, Belmira Oliveira Bueno e Maria Cecília C. 

C. de Souza na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), o 

que contribuiu para fortalecer e desenvolver a pesquisa autobiográfica como método 

de investigação.  

Neste mesmo período, por volta do ano de 2000, observa-se um aumento dos 

estudos12 e pesquisas de abordagem autobiográfica no Brasil, o que favoreceu a 

                                                           
11Cf. Pineau (2006) e Josso (c1991, 2010b).  
12Cf. Bueno et al (2006).  
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criação de associações13 de pesquisadores com convênio com entidades 

internacionais, eventos sobre a temática, além de diversos grupos de pesquisas 

cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e publicação da coleção (auto)biográfica14. Com isso, em 2004, foi realizado 

o I Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica (CIPA), promovido pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e teve por objetivo 

aprofundar as discussões acerca da abordagem (auto)biográfica e seu veio teórico-

metodológico da investigação científica, propiciando uma maior visibilidade à 

diversidade de objetivos de pesquisa ancoradas no método (Auto)biográfico, o que 

reuniu pesquisadores de diversos países e do Brasil e que propiciou a publicação do 

livro A Aventura (Auto)biográfica: teoria e empiria que tratava sobre a abordagem 

em questão. Participaram como convidados deste Evento 14 pesquisadores com 

reconhecida produção científica de diversos países: Israel, Estados Unidos da 

América do Norte, Itália, Portugal, Dinamarca, Inglaterra, Espanha, Canadá e 20 

pesquisadores brasileiros atuando em Programas de Pós Graduação das regiões 

Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.  

A partir de então, outros CIPA aconteceram a cada dois anos: O II CIPA foi 

promovido pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em 2006 e aconteceu na 

cidade de Salvador tendo como tema: Tempos, narrativas e ficções: a invenção 

de si; em 2008, o III CIPA, aconteceu na cidade de Natal e foi promovido pela 

UFRN, tendo como tema (Auto)Biografia: formação, territórios e saberes, 

situando a noção de espaço com o propósito de criar relações dialéticas entre 

memórias e lugares, espaços e aprendizagens, lugares e construção de saberes. 

Neste mesmo evento criou-se a Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica 

(BIOgraph); o IV CIPA foi promovido pela USP e pela BIOgraph na cidade de São 

                                                           
13BIOgraph que é a Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica fundada em 2008 e que 

possui parceria com diversas entidades internacionais como a Association Internationale des 
Histories de Vie em Formation et de Recherche Biographique en Education (ASIHVIF) / (RBE), 
Association Romande des Histories de Vie em Formation (L’ARHIV) entre outras.  

14Durante o III CIPA, foram lançadas duas coleções Pesquisa (Auto)Biográfica ∞ Educação 
publicada pela Editora da UFRN (EDUFRN) e Editora PAULUS e (Auto)Biographie ∞ Education 
publicada pela Téraèdre, consolidando os trabalhos entre os Grupos de Pesquisa GRAPHO, 
GRIFARS e EXPERICE, além da Coleção Argentina Narrativas, Auto biografias y Educación, 
lançada em 2009, no mesmo formato das já citadas anteriormente, fruto da cooperação entre os 
grupos brasileiros e a Universidade de Buenos Aires representado pelo grupo de pesquisa do 
Laboratório de Políticas Públicas de Buenos Aires coordenado por Daniel Suárez. Além da 
publicação da Série Histórias de Vida (2007) no Programa Salto para o Futuro da TV Educativa 
(TVE) / TV Escola e que contou com a participação de pesquisadores brasileiros e internacionais e, 
em anos posteriores, surge à Coleção Clássicos da História de Vida.  
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Paulo, em 2010, e tratou da temática Espaço (auto)biográfico: artes de viver, 

conhecer e formar e manteve a cooperação interuniversitária ao reunir 17 

Programas de Pós-Graduação em Educação15 do país além da cooperação 

internacional com os países França, Suíça, Dinamarca, Portugal, Espanha, México, 

Argentina, Estados Unidos da América do Norte, Canadá e Colômbia, o que 

proporcionou o intercâmbio de projetos e publicações de pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros;  em 2012, aconteceu o V CIPA na cidade de Porto Alegre com o tema 

central Pesquisa (auto)biográfica: lugares, trajetos e desafios e aconteceu na 

PUCRS; Em 2014, o VI CIPA aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, promovido 

pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em parceria com a BIOgraph 

tendo como tema Entre o público e o privado: modos de viver, narrar e guardar.  

A pesquisa (Auto)Biográfica na área da Educação, principalmente na temática 

formação docente, encontramos autores como Josso (2007), em cujos trabalhos a 

abordagem (auto)biográfica faz parte de projetos de formação, e que tem por 

objetivo buscar reflexões docentes sobre a formação e atuação de professores. 

Josso (2007) diz que a aprendizagem está ancorada na experiência, entre o 

conhecimento teórico e a prática (saber-fazer), funcionalidade e a significação, além 

de descobrir técnicas e valores do indivíduo, tornando-se uma ação reflexiva da 

formação e da prática docente. Josso (2007) denomina o trabalho com narrativas de 

histórias de vida como uma “abordagem biográfica” (JOSSO, 2007, p. 419) ou 

“abordagem experiencial” (JOSSO, 2007, p. 424), pois traz à tona a totalidade da 

vida e das experiências pessoais e de formação do indivíduo em sua 

(re)significações de si mesmo. 

O pesquisador francês Dominicé (2010, p. 190) denomina os estudos através 

dos relatos autobiográficos como “biografia educativa”, em que o percurso de vida e 

de formação prática faz parte da trajetória educativa dos sujeitos. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, o educador e pesquisador Nóvoa (1995) realizou 

pesquisas sobre essa temática, além de investigar teorias e metodologias sobre o 

                                                           
15Programas de Pós-Graduação: USP, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) - Campus Assis e Campus Marília, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
PUCRS, UNEB, UERJ, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), UFRN, Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Cidade de 
São Paulo (UNICID), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade São 
Francisco (USF). 
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uso das narrativas / histórias na formação de professores, considerando que as 

narrativas fazem parte da formação profissional do docente.  

 

O relato autobiográfico é um instrumento cuja utilização depende 
sempre do objetivo visado pela pesquisa [...]. Ao pedir aos adultos 
para percorrer sua trajetória educativa, para dela extrair os 
elementos formadores, eu solicito uma informação muito pessoal, 
que eles fornecerão de acordo com o modo que lhes convier [...] a 
descoberta de que a dimensão formadora dos relatos constituir-se-ia 
numa das condições para a qualidade da pesquisa, convenceu-me 
definitivamente sobre a necessidade de dar liberdade aos autores na 
apresentação dos relatos. (DOMINICÉ, 1992 apud CHAMLIAN, 2006, 
p. 81). 

 

De acordo com Souza (2007, p. 17), as narrativas e (auto)biografias 

constroem “[...] um conhecimento de si mesmo, das relações que são estabelecidas 

com o processo formativo e com as aprendizagens construídas ao longo da vida”. 

Através dessa abordagem, o sujeito produz um conhecimento reflexivo de si mesmo, 

sobre os outros e o cotidiano, o qual se revela através da subjetividade, da 

singularidade, das experiências de vida.  

 

As narrativas assumem e desempenham uma dupla função, primeiro 
no contexto da investigação, configurando-se como instrumento de 
recolha de fontes sobre o itinerário de vida e, em segundo lugar, no 
contexto de formação de professores, seja inicial ou continuada, 
constituem-se como significativo instrumento para compreensão do 
desenvolvimento pessoal e profissional. (SOUZA, 2007, p. 17). 

 

Na perspectiva de Dominicé (2010), Nóvoa; Finger (2010) e Souza (2007), 

observa-se que as narrativas e as (auto)biografias são um meio de formação 

pessoal e profissional, e que isso interfere na prática docente em sala de aula. As 

narrativas e histórias de vida como método de pesquisa permitem que possamos 

explorar em nós as manifestações e referenciais que contribuíram com as nossas 

transformações pessoais e profissionais.  

Em consonância com Josso (2010b), no que se refere ao estudo das 

trajetórias de formação, é necessário reconhecer que o sujeito precisa compreender 

o sentido da autoformação e perceber as próprias significações de sua formação 

educativa e formativa através de suas aprendizagens ao longo da vida.  

Para Nóvoa (2010, p. 167), o estudo das histórias de vida e o método 

(auto)biográfico permitem repensar as questões que circundam a formação do 
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indivíduo; o autor acentua a ideia de que “ninguém forma ninguém”, o que nos faz 

compreender que o próprio indivíduo significa e escolhe a trajetória de sua própria 

formação, levando a um trabalho de reflexão sobre o próprio percurso de vida.  

Para a pesquisa (auto)biográfica, Josso (2010b) defende que deve ser 

iniciada por três perguntas essenciais e que devem nortear a abordagem em 

Educação: 1) Que é a formação do ponto de vista do sujeito? 2) Como se forma 

o sujeito? 3) Como aprende o sujeito? Josso (2010b) tece reflexões 

metodológicas sobre o método (auto)biográfico e a compreensão dos processos de 

formação (autoformação) dos sujeitos, o que torna o método uma abordagem de 

pesquisa-formação do sujeito. Josso (2010b) em seu livro Experiências de vida e 

formação, traça reflexões sobre o estudo das narrativas como um fenômeno de 

pesquisa, prática social de formação e de intervenção educativa. Tratando a 

abordagem biográfica como um processo de investigação e formação que nasceu de 

suas experiências de vida reelaboradas nos diversos espaços de formação e em 

diferentes contextos, configurando-se um trabalho em busca do conhecimento das 

relações de formação dos sujeitos e suas experiências: ter experiência, fazer 

experiência e pensar a experiência.  

 A dupla função entre investigação e formação da abordagem (auto)biográfica 

está vinculada aos sentidos construídos pelos narradores-autores sobre a própria 

formação / autoformação, no qual o próprio narrador-ator revela suas significações 

na construção de sua identidade pessoal e profissional, em que aprendizagem 

experiencial e a formação se integram no saber-fazer, e na reflexão desse saber-

fazer.  

A construção de narrativas de si faz com que o sujeito entre em contato com 

suas experiências formadoras, trazendo à tona suas escolhas da vida pessoal e 

profissional construídas ao longo da vida, conhecendo os sentidos e significados 

atribuídos às suas narrativas no presente. As narrativas permitem que o indivíduo 

fale do passado, refletindo no presente, focalizando um futuro e suas expectativas 

como pessoa e profissional em constante formação. As recordações narradas pelo 

sujeito implicam recordar momentos e situações de aprendizagem e ensino que 

interferem nas reflexões construídas pelo sujeito ao narrar a si mesmo.  

As narrativas de si e das experiências vividas caracterizam-se como 

“processo de formação” e “processo de conhecimento” (JOSSO, c1991, p. 31). No 
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momento em que o sujeito narra a sua história de vida, ao mesmo tempo reflete e 

(re)avalia as situações, ações e decisões tomadas no passado.  

Ao narrar a si mesmo, o narrador é transportado a um passado / presente da 

história de si. Josso (c1991, p. 250-251) trata do “processo de formação” e do 

“processo de conhecimento” como momentos de formação, em que os 

acontecimentos socioculturais definem as condições e as possibilidades do 

desenvolvimento e construção da narrativa, tornando-se um “processo de formação” 

reflexivo, importante no processo de desenvolvimento singular e plural do sujeito. 

Com relação ao “processo de conhecimento”, Josso (c1991) nos diz que este 

processo apresenta três níveis envolvidos com o ato de investigação, 

 

[...] sendo um dos aspectos do processo de conhecimento envolvidos 
na investigação. O conhecimento do projeto tem, para mim, três 
níveis: o nível teórico que tem um objetivo abrangente ou explicativo, 
um nível metodológico que visa controlar as mediações usadas na 
análise e o nível operacional, que analisa as perspectivas e o 
significado do conhecimento desenvolvido. (JOSSO, c1991, p. 250-
251, tradução nossa)16.  

 

Na pesquisa biográfica, nota-se que o pesquisador irá se deparar com algo 

muito particular do narrador, que é sua vida pessoal atrelada às vivências / 

experiências construídas durante a vida e a prática docente. Ao ter como foco de 

pesquisa as narrativas e (auto)biografias de professores, o pesquisador irá se 

deparar com os saberes construídos por esses profissionais durante sua trajetória 

docente, definidos por alguns autores como “saberes docentes”.(TARDIF, 2002, p. 

19).  

Na área da Educação Musical, encontramos os trabalhos do Grupo de 

Pesquisa NarraMus – Auto Narrativas e Práticas Musicais certificado no CNPq pela 

UFSM e que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e ao 

Departamento de Música da UFSM, composto por pesquisadores da UFSM e do 

Centro Universitário Metodista IPA de Porto Alegre. O Grupo NarraMus tem por 

objetivo desenvolver pesquisas e estudos sobre a narrativa de si por pessoas 

                                                           
16[...] C'est ainsi que le concept de processus de connaissance de boîte-noire-fourre-tout sést peu à 

peu différencié, décomposé, précisé. [...] des aspects du processus de connaissance engagé dans 
une recherche. Le projet de connaissance comporte, pour moi, trois niveaux: un niveau théorique qui 
a une visée compréhensive ou explicative, un niveau méthodologique qui vise à contrôler les 
médiations qui servent dánalyseurs et un niveau opérationnel qui s´interroge sur les perspectives 
d´usage et la signification du savoir élaboré. (JOSSO, c1991, p. 250-251).  
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ligadas a práticas musicais e busca a interface entre a pesquisa (auto)biográfica na 

área da Educação e a pesquisa e prática em Educação Musical.  

O NarraMus já organizou 5 eventos: I Encontro dos Egressos do Curso de 

Licenciatura em Música em 2009; o II Encontro dos Egressos do Curso de Música 

em 2010; I Encontro de Educação Musical e Pesquisa (Auto)Biográfica no ano de 

2012, em 2013 aconteceu o II Encontro de Educação Musical e Pesquisa 

(Auto)Biográfica. No ano de 2014, foi organizado o IV Encontro Ouvindo Coisas e III 

Encontro de Educação Musical e Pesquisa (Auto)Biográfica: Sons da Vida, 

Autobiografando Histórias realizado com o Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação e Imaginário Social (GEPEIS). 

 No ano de 2014, o Grupo NarraMus lançou o Livro Aulas de Músicas: 

narrativas de professores numa perspectiva (auto)biográfica, no qual está 

dividido em três partes: Aportes teóricos sobre Educação Musical, Relatos de 

Experiência e Pesquisas em Educação Musical. A primeira parte traz a visão do 

Grupo de Pesquisa NarraMus sobre a Pesquisa (Auto)biográfica como abordagem 

de pesquisa em Educação Musical. Já a segunda parte está dividida em duas 

partes: A primeira são relatos de experiência na Escola Básica e a segunda mostra 

relatos em outros espaços, buscando discutir os desafios do ensino de Música na 

escola regular e em outros espaços educativos. A terceira parte do livro, Pesquisas 

em Educação Musical, apresenta seis relatos de pesquisa, no qual procura mostrar 

a amplitude das discussões sobre a Pesquisa (Auto)biográfica como método de 

investigação e de formação em Educação Musical. 

Dentro da Educação Musical, observa-se que a abordagem (Auto)biográfica 

torna-se um importante recurso de investigação e de formação de professores de 

Música quando a intenção é dar voz aos sujeitos pesquisados.   
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[...] reconhecer a própria presença humana no mundo como algo 
original e singular. Dizer que, mais do que um ser no mundo, o ser 
humano se tornou Presença no mundo, com o mundo e com os 
outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um ‘não 
eu’ se reconhece como ‘si própria’. Presença que se pensa a si 
mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que 
fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, 
avalia, valora, que decide, que rompe. (FREIRE, 1996, p. 18). 
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4 CONSTITUIÇÃO DE SI: A CONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÕES DA(S) 

IDENTIDADE(S) 

 

Este capítulo traz algumas reflexões sobre as diversas significações em torno 

dos conceitos de identidade e formação. Por se tratar de conceitos complexos, não 

teve por objetivo esgotar as discussões sobre esses conceitos, visto que se sabe, 

que existe uma ampla discussão, em diferentes áreas de conhecimento, como na 

Psicologia, Sociologia, Antropologia.  

 

4.1 Identidade(s) e formação de si  

 

Falar de identidade é uma temática complexa e que possui diversos 

significados e conceitos em várias esferas da sociedade, seja pelo senso comum ou 

em meio às ciências do conhecimento, como Psicologia, Sociologia ou Antropologia. 

Mas o que é identidade? Como construímos nossa identidade? Como nós 

percebemos e transformamos nossa identidade ao longo da vida? Essas serão 

algumas perguntas para refletirmos neste capítulo, no entanto como as respostas 

são complexas e que levará uma vida toda, não tenho, portanto, o objetivo de 

esgotar aqui as discussões que cercam essa temática. Na busca de compreender 

como nós percebemos e transformamos nossa(s) identidade(s) ao longo da vida, 

tratarei, neste capítulo, de discutir e refletir sobre os conceitos em relação à 

construção da identidade profissional, seguindo de questões em relação à formação 

pessoal e profissional e as representações que construímos entre a vida pessoal e a 

profissional.  

O termo identidade é uma palavra utilizada com frequência em nosso 

cotidiano e apresenta diversas definições e significados, apresentando e 

relacionando-se com outros termos: self (eu), pessoa, sujeito, ethos, subjetividade 

entre outros. O sentido de identidade (pessoal, social, cultural, profissional) constitui-

se um elemento dinâmico e complexo, é um determinante no desenvolvimento do 

sujeito em seu processo de tornar-se e/ou ser. Por sermos sujeitos em constante 

movimento, (trans)formações e de representações de si e para outrem. A identidade 

é um conjunto das relações que estabelecemos nas diferentes dimensões sociais 

nos quais nos relacionamos e  implica no desenvolvimento de nossas perspectivas, 

práticas sociais, culturais, crenças e ideias.  
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No iluminismo, o sujeito estava baseado a uma concepção da pessoa 

humana, no qual o indivíduo era centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, e 

acreditava-se que o indivíduo se permanecia o mesmo, “idêntico”, ao longo de sua 

existência. (HALL, 2006, p. 11).  

A construção da identidade se constitui a partir das próprias crenças e ideais 

de si, sobre o agir e o compreender-se sobre os sentidos que atribuímos as próprias 

experiências ao longo da vida. Para Dubar (2005), existem dois processos para 

constituição das identidades: o biográfico e o relacional. O processo biográfico está 

relacionado a trajetória de vida de cada sujeito, o que inclui diversas dimensões 

sociais (família, formação profissional e o trabalho). O processo relacional é 

constituído através das relações coletivas, organizacionais e institucionais nos quais 

o sujeito constrói suas atividades.  

Nessa dinâmica do movimento da vida humana, a construção da identidade 

para Dubar (2005, p. 113) “[..] é o resultado simultaneamente estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem 

as instituições”. É nas diversas dimensões sociais que nos transformamos e 

desenvolvemos o sentimento de pertencimento ou não nas diversas relações.   

Ciampa (1994) nos diz que a identidade é formada através das relações de 

diferença e igualdade, tornando-se processos de identificação do sujeito com os 

contextos e situações em seu cotidiano.  

 

Diferença e igualdade. É uma primeira noção da identidade. 
Sucessivamente, vamos nos diferenciando e nos igualando conforme 
os vários grupos sociais de que fazemos parte [...]. O conhecimento 
de si é dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos 
identificados através de um determinado grupo social que existe 
objetivamente, com sua história, suas tradições, suas normas, seus 
interesses. (CIAMPA, 1994, p. 63-64). 

 

A construção da identidade é um movimento singular e coletivo do sujeito, no 

qual constrói e (re)constrói suas relações sociais nas diversas dimensões; é uma 

dinâmica de reinvenção de si para si mesmo e para o outro. As diversas esferas 

sociais, desde nossa infância à fase adulta, vem ampliando nossas identidades em 

cada dimensão. Por exemplo, na infância, eu sonhava em ser professora; na minha 
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adolescência, já estudando Música, passei a ensinar meus colegas o que eu já 

sabia, ao escolher que faria um curso superior para ser professora de Música, 

passei a me identificar com a carreira e assim a planejar as possibilidades de 

atuação. Cada momento desse, passou-se em alguma dimensão social a qual eu 

estava / estou inserida; hoje em dia, sou professora (identidade social), pois ser 

professora representa um certo status na sociedade, nos grupos sociais aos quais 

pertenço. Na realidade, as diversas dimensões em que perpasso fazem parte de 

mim, e essas relações foram / são (re)significadas a cada momento.  

É complexo falar de construção da identidade, pois só fica registrado em mim, 

aquilo que marca, que se torna significativo em minha existência. Portanto, em todas 

as esferas de socialização, independentes dos graus (familiar, escolar, institucional, 

organizacional, cultural entre outros), suturamos essas relações em um subjetivo ser 

individual e coletivo. Nossa identidade pessoal ou profissional é como um espiral, 

em que no movimento do cotidiano e das relações e inter-relações do sujeito 

ampliam as possibilidades de construção e constituição de si para si e para outrem.  

 

4.2 Questões da formação  

 

Antes de continuarmos nossas considerações sobre a construção da 

identidade, especificamente a profissional, são necessárias algumas considerações 

sobre o conceito formação. A palavra formação, ao longo da história e dos diversos 

contextos sociais, apresenta diversos significados, a depender do contexto na qual é 

utilizada. A palavra formação apresenta diversos significados. Nesse sentido,  

FORMAÇÃO (2008, p. 413) diz: “1. Ato, efeito ou modo de formar”. 

Complementando esse sentido, trata-se de: constituir (algo); criação; maneira pela 

qual uma pessoa é criada ou educada; o que lhe molda o caráter, a personalidade; 

conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a uma atividade prática ou 

intelectual; conjunto dos cursos concluídos e graus obtidos por uma pessoa. 

(FORMAÇÃO, 2008). 

Já FORMAÇÃO (1998, p. 150) acredita que a palavra formação: “[...] assume 

uma relação com o termo alemão correspondente (Bildung17), que indica o processo 

                                                           
17Bildung significa tanto formação quanto educação de um sujeito autoconsciente.   
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de educação ou de civilização, que se expressa nas suas significações de cultura18, 

entendida como educação e como sistema de valores simbólicos.” 

 Observa-se que tanto os conceitos de formação quanto de cultura estão 

inter-relacionados, envolvendo o processo de desenvolvimento e de estruturação da 

identidade do indivíduo.  

Nota-se que o conceito de formação pode tratar de uma ação que se destina 

a aquisição de saberes; salienta-se que esta visão se relaciona a alguma atividade 

que envolva ação, o saber-fazer. Para García (2013), a formação pode ser 

entendida como uma função social, no qual se transmite saberes, de saber-fazer ou 

de saber-ser e que está diretamente ligado ao sistema socioeconômico e cultural. 

García (2013) também discute, em seus estudos, conceitos, significados e os 

alcances terminológicos sobre a profissão, a profissionalização e profissionalismo. 

García (2010, p. 12) afirma que: “[...] o conceito de profissão é o resultado de um 

marco sociocultural e ideológico que influi na prática laboral, já que as profissões 

são legitimadas pelo contexto social em que se desenvolvem”, o que traz outras 

significações por se tratar de um conceito socialmente construído e que possui 

relações históricas e sociais.  

Como uma das profissões mais antigas, pelo ato de ensinar algo a alguém, a 

docência, como outras ocupações, foi desenvolvendo ao longo de sua história um 

conjunto de características constantes que a diferenciam das outras ocupações e 

profissões e que influem na maneira como se aprende o trabalho docente e como 

este se aperfeiçoa. Assim, com o exercício da prática docente, o professor vai 

construindo suas relações e seus diversos saberes. (GARCÍA, 2010). 

O conceito de formação de professores está diretamente relacionado ao 

entendimento de que é um ensino profissionalizante que existe para preparar o 

professor para sua função de ensinar. A formação docente é complexa e 

recorremos aos pensamentos de Freire (1996), em seu livro Pedagogia da 

Autonomia, no qual traz reflexões sobre o desenvolvimento da formação docente, 

assim como os saberes que a profissão demanda do educador e de sua autonomia 

e discute a prática educativa com prática educadora.  

                                                           
18O termo Cultura também é associado à formação, apresentando dois significados, o primeiro, 
significa a formação do homem, sua melhoria e seu refinamento. O segundo indica o produto dessa 
formação, ou seja, o conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, polidos, que 
também, costumam ser indicados pelo nome de civilização.  
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Freire (1996, p. 23) defende que: “[...] quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” e o processo de formar 

e ser formado é uma relação entre ação e reação, ação de quem ensina e reação de 

quem se aprende. Neste processo, quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Assim, o ato de formar está relacionado a quem forma 

e a quem é formado, e essa relação é contínua e assim forma sua identidade 

docente. (FREIRE, 1996). 

Nesta perspectiva, é preciso entender que a formação como um processo de 

desenvolvimento contínuo da profissionalização, precisa ligar a formação inicial com 

o desenvolvimento profissional docente, aprimorando diálogo entre teoria e prática, 

assim como, estimular a autoformação e a construção da identidade profissional 

docente do indivíduo. Ao longo da formação docente, o licenciando passa por 

diversos processos de socialização os quais refletem suas capacidades de interagir 

com os outros em diversos contextos. A construção da identidade profissional é um 

processo que se constitui nas relações e nas experiências pessoais e sociais do 

indivíduo, configurando-se como ator e autor de sua trajetória de vida pessoal e 

profissional. 

 Neste estudo, pretendo analisar as dimensões formativas e a construção da 

identidade profissional docente no processo da formação inicial do licenciando em 

Música, tecendo contribuições de autores como Pimenta (2012) e Dubar (2005), com 

o objetivo de compreender as significações dos licenciandos nesse processo da 

formação e identificação com a profissão docente.  

A identidade é uma construção singular e coletiva ao mesmo tempo, e é 

construída dentro das relações sociais, dentro do coletivo / grupo. Para Dubar (2005, 

p. 9), “[...] o indivíduo nunca a constrói sozinho: ela depende tanto dos julgamentos 

dos outros como das suas próprias orientações e autodefinições”. Para Pimenta 

(2012), a formação inicial contribui significativamente para a construção da 

identidade profissional docente, pois é nesse processo que os licenciandos agregam 

conhecimentos para o exercer da profissão. Para este estudo, a formação inicial é 

entendida como um aspecto identitário que é capaz de produzir as significações 

para atuação profissional, sendo a base da prática pedagógica do futuro professor 

de Música, procurando compreender a construção da identidade profissional, a qual 

acontece nas relações entre o social e o cultural e que acontecem em múltiplos 

contextos.  
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Para Dubar (2005), a construção da identidade profissional apresenta-se 

como um resultado que acontece em extremos (o estável e o provisório, o individual 

e o coletivo, o subjetivo e o objetivo), constituindo-se um processo de socialização 

que acontece em diversos contextos. É importante salientar que a significação 

construída durante o processo de formação profissional incide diretamente na 

maneira como o sujeito se identifica com a futura profissão, mesmo apresentando 

uma igual formação acadêmica, cada indivíduo constrói relações pessoais e 

profissionais diferentes, pois atua e convive com diversos grupos sociais no seu 

percurso de formação. 

A identidade pessoal é uma manifestação do que os sujeitos dizem que são e 

que desejam vir a ser, por meio das histórias de suas vidas e das memórias de 

formação pessoal e profissional. O desenvolvimento da identidade caracteriza-se 

como um processo evolutivo do sujeito, é um processo de interpretação de si 

mesmo como pessoa nos diversos contexos em que está inserido. García (1995), 

Nóvoa (1999), Ramalho; Nuñez; Gauthier (2003) e Ramalho; Nuñez (2014) 

corroboram do mesmo pensamento de que a construção da identidade docente, 

ocorre no exércicio da prática profissional na medida em que o professor constrói 

suas relações e articulações da formação inicial com os conhecimentos oriundos dos 

contextos de ensino, pois essa construção e significação do aprender a ser 

professor vai sendo elaborada a partir da própria atuação e reflexão da ação em sala 

de aula.  

A identidade pode ser compreendida quando procuramos responder a 

pergunta: Quem sou eu nesse contexto? A consciência de si e o sentimento de 

pertencimento a determinado contexto faz com que o sujeito passe a representar-se, 

e assim apresenta sua identidade, através da imagem que o próprio indivíduo vê de 

si próprio. O processo de construção da identidade profissional durante a formação 

profissional é um momento complexo e dinâmico no qual o licenciando começa a 

harmonizar sua própria imagem com a futura carreira docente.  

Sabemos que o conceito formação implica em uma ação profunda e 

sistematizada, no qual orienta as transformações do professor como profissional e 

que inclui a aquisição de diversos saberes: o saber fazer, o saber ser e o saber 

pensar. É importante compreendermos e refletirmos sobre as diversas dimensões 

formativas que permeiam a profissionalização do licenciando em formação. Desta 

forma, podemos considerar que formação inicial de professores: 
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 É um processo estruturado e parte das demandas e necessidades 

formativas para os licenciandos; 

 Consiste de um currículo, o qual destina-se a construir valores, atitudes e 

desenvolvimento de habilidades e competências integrados com o compromisso 

político e ético da profissão;  

 Considera-se como processo individual e coletivo da cultura profissional, no 

qual o licenciando passa a se identificar com a carreira profissional docente e, 

assim, desenvolve suas necessidades individuais e grupais no sistema educativo; 

 Desenvolve a prática pedagógica em contextos formais19 e informais20 de 

ensino;  

 Criam expectativas e possibilidades de inserção no mercado de trabalho; 

 Apresentam necessidades formativas de acordo com os contextos de 

atuação profissional;  

 Buscam por atividades que possam complementar e agregar conhecimento 

prático-pedagógico;  

 Insatisfação e sentimento de incompetência, mas abrem possibilidade de 

(re)avaliar, refletir e (re)construir a própria atuação pedagógica; e   

 As atividades extracurriculares de atuação estimulam a autoformação do 

licenciando.  (RAMALHO, NUÑEZ, 2014). 

Observamos que as atividades extracurriculares de atuação do licenciando 

em Música possibilitam a integração de conhecimentos teóricos com a prática 

docente em diversos espaços de ensino. Essa integração permite que o licenciando 

possa desenvolver competências, habilidades, concepções e valores da profissão 

que permitirá o desenvolvimento e a (re)construção da identidade docente. 

A identidade profissional é um processo contínuo, no qual o indivíduo está 

permanentemente em processo de interpretação e reinterpretação de suas 

experiências durante todo o processo de formação e atuação profissional em um 

longo processo para toda a vida.  

                                                           
19Espaços educativos que seguem a orientação curricular através das leis e decretos de secretarias 

municipais, estaduais e federais do sistema educacional brasileiro.  
20Espaços educativo-social que apresentam características diferenciadas, como no caso de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e programas de assistência que possuem projetos 
educativos dentro de seu sistema, apresentam uma organização sistemática, mas não existe a 
obrigatoriedade de um sistema educativo superior que possa orientar e nortear o ensino.  
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Observa-se que a construção da identidade profissional depende de diversos 

fatores (individual e coletivo) que proporcionarão o perfil profissional do futuro 

professor de Música, principalmente, durante a formação inicial, momento em que o 

licenciando começa a tormar e a direcionar o(s) rumo(s) da profissão e a visão do 

próprio licenciando ao poder ter consciência de sua identidade.  

Com as mudanças nas políticas públicas de ensino e de formação de 

professores, observa-se que essa temática ainda é pouco discutida dentro da 

Educação Musical, sobretudo, quando envolvem as reflexões dos agentes em 

formação: os licenciandos. O estágio é a continuação do processo formativo e 

assume papel significativo na construção da identidade profissional docente, pois 

articula teoria-prática e prática reflexiva.  

Um dos importantes momentos da formação inicial de um professor está 

relacionado à prática docente, no qual são desenvolvidas através do Estágio 

Supervisionado, principalmente, pela articulação entre os conhecimentos específicos 

e os pedagógicos que serão trabalhados dentro do contexto escolar.  

A LDBEN nº 9.394 (BRASIL, 1996) sinaliza mudanças significativas para a 

formação e atuação do professor e indicam rupturas que necessitam ser superadas, 

em especial, as contradições e ambiguidades que permeiam a formação e atuação 

dos professores de Música, que tornam-se dilemas a serem superados e que 

envolvem professores generalistas versus especialistas.  

Para compreender a formação e a atuação profissional docente, é necessário 

partir da confluência de três pontos: a pessoa do professor, seus saberes e sua 

prática. Por trás das ações, há uma complexa conjuntura que envolve os saberes 

teóricos, práticos e as experiências do professor que são revelados no contexto da 

sala de aula. 

 Segundo Schön (1992), a sociedade contemporânea atravessa um processo 

cíclico de reforma educativa, o que significa uma nova consciência da inadequação 

da educação. Também discute que é necessário buscar novas formas de considerar 

o processo de formação de professores, criando oportunidades em que sejam 

destacados os valores da prática como elemento de análise e reflexão do professor, 

como por exemplo: a formação inicial e contínua baseada nas atividades de sala de 

aula, próxima de problemas reais enfrentados pelos professores; a formação que 

considera a dimensão participativa, flexível e investigadora do professor no processo 

de formação do aluno. 
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 O processo de desenvolvimento profissional, através da formação inicial, não 

se restringe ao mero treinamento de habilidades pedagógicas, este precisa ser 

articulado com o desenvolvimento pessoal e com o organizacional. O 

desenvolvimento pessoal é o investimento que o professor faz em seu próprio 

processo de formação, através de seu trabalho crítico-reflexivo sobre a (re) 

construção de sua identidade, de seus saberes, experiências e práticas 

pedagógicas. O desenvolvimento organizacional refere-se às diversas formas de 

organização e de gestão do ambiente escolar, especialmente, naquilo que se refere 

ao trabalho coletivo, como os projetos de trabalho que, em muitos casos, são 

compartilhados com toda a comunidade escolar.  

A identidade está inserida na dinâmica entre o sujeito, o contexto e suas 

relações. Dentro do espaço organizacional da escola, a construção da identidade 

profissional é revelada através de um processo contínuo e prático das experiências, 

passando assim a constituir a identidade do professor. O trabalho docente é uma 

atividade interativa nos diversos contextos de ensino (formais, informais e não-

formais), socialmente reconhecido, realizado por um grupo de profissionais 

específicos, com formação especializada e, por isso, necessita ser repensado, 

melhorado para poder buscar alternativas de superação aos desafios que se 

apresentam na sociedade atual. 

 O processo formativo da profissão do professor constitui-se de uma formação 

inicial e de uma formação continuada e/ou permanente que se refere às 

aprendizagens mediadas por ações das instituições de formação e nas diferentes 

dimensões formativas que contribuem para o aprimoramento e aplicação do 

conhecimento profissional e os demais aspectos da carreira docente.  

Percebe-se, então, que o presente capítulo, trouxe conceitos e concepções 

sobre a construção da identidade e sua formação profissional. Além de ter sido 

abordada a importância de ampliar as discussões sobre a construção da identidade 

profissional do docente, buscando compreender, em suas histórias de vida, as 

relações e as diversas dimensões sociais e formativas neste processo de construção 

de si para si e para o outro. Sabe-se que é uma temática complexa e que é 

necessário dialogar com outras áreas de conhecimento.  
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A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes 

como do domínio do barco, das partes que o compõem e da função 

de cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, de sua força, 

de sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel do 

motor e da combinação entre motor e velas. Na prática de velejar se 

confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes. (FREIRE, 

1996, p. 22). 
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5 PERCURSOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL: DA MÚSICA NA 

ESCOLA À FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Neste capítulo descreve-se os percursos da Educação Musical no Brasil, 

procurando descrever os primeiros vestígios, leis e decretos que citavam a Música 

na escola além de procurar discutir e refletir sobre as trajetórias da formação de 

professores de Música ao longo da história da educação brasileira. 

 

5.1 Conhecendo o campo da pesquisa da Educação Musical  

 

A temática da formação de professores é um dos assuntos mais discutidos na 

última década dentro da Educação Musical. E ao traçar a revisão de literatura, nesta 

dissertação, busca-se conhecer as tendências e as discussões sobre a formação de 

professores. Observa-se que a Educação Musical apresenta um crescente número 

de pesquisas sobre a formação de professores de Música e para construir a revisão 

de literatura desta pesquisa, observando as temáticas recorrentes nas discussões 

da área, limitamos, neste estudo, a conhecer as discussões sobre o tema da 

formação de professores de Música. Buscou-se selecionar os estudos no lócus da 

formação de professores de Música, o que se pôde identificar quatro subtemas 

recorrentes nas pesquisas em Educação Musical, que são: 1) Formação inicial de 

professores de Música; 2) Formação continuada de professores de Música; 3) 

Formação emergente de professores em Música21 ; e 4) projetos de formação 

de professores22.  

Este levantamento e revisão da literatura em Educação Musical limitaram-se 

as publicações da Revista da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) 

entre os anos de 2003 a 2014, Revista Música Hodie de 2003 a 2014, além de 

alguns anais de encontros, congressos e a consulta ao Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) sobre os termos: construção da identidade docente; formação de 

professores de Música.  

 Das pesquisas encontradas, 67% dos estudos trazem discussões sobre a 

formação inicial de professores de Música; com relação à formação continuada de 

                                                           
21Envolve a formação de professores unidocentes e generalistas.  
22Cursos e projetos realizados com ênfase na formação continuada de professores em Música.  
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professores, apenas 11% dos estudos discutem essa temática; no tema da formação 

emergente em Música, pode-se notar um certo crescimento nos debates com 

relação a esse tema, sendo 14% referentes a este foco de estudo;  por fim, as 

políticas públicas e os projetos de formação de professores em/de Música foram 

encontrados em apenas 8% dos estudos, demostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Levantamento temático 

Fonte: A autora (2015). 
Nota: tabela 1 elaborada mediante a coleta de dados nas Revistas da ABEM (2003 a 2014), Revista 
Música Hodie (2003 a 2014) e CAPES em 12 de março de 2015.  

  

Sabe-se que é ampla as discussões que envolvem a formação de professores 

de Música, pois podem ser discutidas em consonância com outros temas que 

envolvem as práticas docente ou o ensino de Música na Educação Básica, conforme 

foi percebido nas pesquisas realizadas nas fontes citadas. Salienta-se que as 

investigações às obras foram selecionadas através do título, resumo e palavras-

chave, além da leitura integral dos artigos o que permite compor o cenário atual das 

pesquisas em Educação Musical.  

Levando em consideração esse cenário de possibilidades, o foco dado nos 

trabalhos consideram a formação inicial de professores de Música por se tratar da 

temática de formação aqui investigada.  

 

5.1.1 A Música nas escolas brasileiras: uma breve trajetória histórica  

 

Antes de adentrarmos no percurso histórico da Educação Musical e a 

formação de professores de Música no Brasil, é necessário compreendermos todo o 

processo educativo, seus regimentos e leis que a formalizam, visto que muitas são 

as discussões a respeito da formação de professores e as universidades 

constituintes, bem como são diversas as interpretações sobre suas histórias, seus 

TEMAS ARTIGOS DISSERTAÇÕES TESES % 

Formação Inicial de Professores 57 8 5 67% 

Formação Continuada de Professores 8 2 2 11% 

Formação Emergente de Professores 12 3 0 14% 

Políticas Públicas de Formação de 

Professores 

7 0 0 8% 

Total 84 13 7 104 
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impasses, desafios e transformações. Neste direcionamento, é importante, nesta 

pesquisa, compreender o desenvolvimento das políticas públicas para Educação e a 

formação de professores no Brasil.  

Em 1808, foram criados os cursos e academias de formação profissional, 

através do Decreto de 18 de fevereiro que sanciona o Curso Médico de Cirurgia na 

Bahia. Neste mesmo ano, em 5 de novembro, é instituída a Escola Anatômica, 

Cirúrgica e Médica do Hospital Militar do Rio de Janeiro, outros atos e decretos 

também sancionam a instalação de mais dois centros médico-cirúrgicos, no Rio de 

Janeiro e na Bahia, matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

(VILLANOVA, 1948 apud FÁVERO, 2006).  

Em 25 de março de 1824, foi outorgada pelo Imperador D. Pedro I, a 

Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado, 

aqui surgia as primeiras definições políticas educacionais. Fica definido a gratuidade 

e criação do ensino primário e de estabelecimentos de ensino para os demais níveis, 

mas que não apresenta as devidas orientações e os meios para implementação. Em 

seu Art. 179 previa que: 

 

A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. [...]  
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os 
elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes. (BRASIL, 1824) 23. 

 

Foi no ano de 1827, com a criação do Decreto de 15 de outubro, primeira lei 

elementar de que trata da Educação, durante o Império, até 1946 (ZOTTI, 2004, p. 

39), o qual passou a ser vista como política pública sobre o sistema educacional e a 

instrução de professores, a “Lei Escolas de Primeiras Letras” dizia que: 

 

Art 5º Para as escolas do ensino mutuo se applicarão os edifficios, 
que houverem com sufficiencia nos logares dellas, arranjando-se 
com os utensillios necessarios á custa da Fazenda Publica e os 
Professores; que não tiverem a necessaria instrucção deste 
ensino, irão instruir-se em curto prazo e á custa dos seus 
ordenados nas escolas das capitaes.  

                                                           
23Documento online não paginado. 
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Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações 
de arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as 
nações mais geraes de geometria pratica, a grammatica da lingua 
nacional, e os principios de moral christã e da doutrina da religião 
catholica e apostolica romana, proporcionandos á comprehensão dos 
meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Imperio e a 
Historia do Brazil. (BRASIL, 1827, grifo nosso)24. 

 

A Lei de Primeiras Letras representou um passo importante no que diz 

respeito ao processo educacional brasileiro, assim como as exigências necessárias 

de instrução que os professores deveriam ter para atuar, além de prever também os 

seus devidos ordenados / remunerações, e, mesmo sucinta, a referida Lei aponta as 

diretrizes básicas do que deveria ser ensinado. Esta Lei acaba não apresentando 

sucesso em sua implementação, o que leva a criação de um Ato Adicional no ano de 

1834. Através do Ato Adicional nº 16 de 12 de agosto de 1834, conferiu as 

províncias o direito de legislar sobre a instrução pública primária, enquanto o Ensino 

Superior e a educação do município neutro ficaram a cargo do governo central 

passando para as províncias o dever de regulamentar a instrução primária e 

secundária, ficando a cargo do estado o Ensino Superior (ZOTTI, 2004). Aqui, a 

Côrte assume o insucesso da Lei de Primeiras Letras e passa a conferir 

responsabilidade da instrução primária aos municípios, em que estes teriam 

autonomia para regulamentar e criar normas para implementação da instrução 

primária.  

No Decreto de 2 de dezembro de 1837 (BRASIL, 1837), o Seminário São 

Joaquim passa a ser um colégio de instrução secundária, assumindo a denominação 

de Colégio Pedro II.  

 

Art 3.º Neste collegio serão ensinadas as linguas latina, grega, 
franceza e ingleza; rhetorica e os principios elementares de 
geographia, historia, philosophia, zoologia, mineralogia, botanica, 
chimica, physica, arithmetica, algebra, geometria e astronomia. 
(BRASIL, 1837).25  

 

A primeira matriz curricular do Colégio Pedro II, através do regulamento de 31 

de janeiro de 1838, distribuiu as matérias em oito séries, o que predominava os 

estudos literários, ciências, história e línguas modernas.  

 

                                                           
24Documento online não paginado. 
25Documento online não paginado. 
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Quadro 1 - Comparativo dos regimentos da matriz curricular do Colégio Pedro II de 
1838 e 1841.                                                                                                                             

(continua) 

GRADE CURRICULAR 

(REGULAMENTO DE 31/01/1838) 

GRADE CURRICULAR 

(REGULAMENTO Nº 62 DE 1/01/1841) 

Tabela Primeira: Aulas de 8ª e 7ª: 25 

lições semanais: Gramática Nacional 

(5); Gramática Latina (5); Aritmética (5); 

Geografia (5); Desenho (2); Música 

Vocal (2). 

1º ANO: 25 lições semanais: Gramática 

Geral e Gramática Nacional (5); Latim 

(5); Francês (5); Desenho Caligráfico 

(3); Desenho Linear (3); Música Vocal 

(4).    

Tabela Segunda: Aula 6ª: 24 lições 

semanais: Latinidade (10); Língua 

Grega (3); Língua Francesa (1); 

Aritmética (1); Geografia (1); História 

(2); Desenho (4); Música Vocal (2).  

2º ANO: 25 lições semanais: Latim (5); 

Francês (3); Inglês (5); Geografia 

Descritiva (3); Desenho Caligráfico (2); 

Desenho Figurado (3); Música Vocal 

(4).   

Tabela terceira: Aula 5ª e 4ª: 25 lições 

semanais: Latinidade (10); Língua 

Latina (5); Língua Francesa (2); Língua 

Inglesa (2); História (2); História Natural 

(2); Geometria (2).  

3º ANO: 25 lições semanais: Latim (6); 

Francês (2); Inglês (2); Alemão (3); 

Grego (5); Geografia Descritiva (1); 

História (4); Desenho Figurado (2); 

Música Vocal (1).  

Tabela Quarta: Aula 3ª: 25 lições 

semanais: Latinidade (10); Língua 

Grega (5); Língua Inglesa (1); Ciências 

Físicas (2); Álgebra (5).   

4º ANO: 25 Lições semanais: Latim (6); 

Francês (2); Inglês (2); Alemão (3); 

Grego (5); Geografia Descritiva (1); 

História (4); Desenho Figurado (2); 

Música Vocal (1). 

Tabela Quinta: Aula 2ª: 30 lições 

semanais: Filosofia (10); Retórica e 

Poética (10); Ciências Físicas (2); 

História (2); Matemática (6).  

5º ANO: 25 lições semanais: Grego (4); 

Latim (3); Alemão (2); Inglês (1); 

Francês (1); Geografia Descritiva (1); 

História (3); Aritmética e Álgebra (5); 

Zoologia e Botânica (3); Desenho 

Figurado (1); Música Vocal (1).  

Tabela Sexta: Aula 1ª: 30 lições 

semanais: Filosofia (10); Retórica e 

Poética (10); História (2); Ciências  

6º ANO: 30 lições semanais: Grego (3); 

Latim (3); Alemão (1); Inglês (1); 

Francês (1); Geografia Descritiva (1); 
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Quadro 1 - Comparativo dos regimentos da matriz curricular do Colégio Pedro II de 
1838 e 1841.                                                                                                                          

(conclusão) 

GRADE CURRICULAR 

(REGULAMENTO DE 31/01/1838) 

GRADE CURRICULAR 

(REGULAMENTO Nº 62 DE 1/01/1841) 

Físicas (2); Astronomia (2); Matemática 

(3). 

História (2); Retórica e Poética (5); 

Filosofia (5); Geometria, Trigonometria 

Retilínea (3); Física e Química (3); 

Desenho Figurado (1); Música Vocal 

(1). 

 7º ANO: 30 lições semanais: Grego (3); 

Latim (3); Alemão (1); Inglês (1); 

Francês (1); Geografia Descritiva (1); 

História (2); Retórica e Poética (5); 

Filosofia (5); Geografia, Matemática e 

Cronologia (2); Mineralogia e Geologia 

(2); Zoologia Filosófica (1); Desenho 

Figurado (1); Música Vocal (1). 

Fonte: Zotti (2004). 
Nota: quadro idealizado pela autora desta dissertação. 

 

A Música, de alguma forma, mesmo que discreta, estava presente na escola. 

Este currículo, não é de uma escola primária qualquer, é uma escola do município 

da Côrte Imperial. No primeiro currículo, elaborado em 1838, a Música está presente  

apenas nos dois primeiros anos, com uma carga horária pequena. No segundo 

currículo, do ano de 1841, observa-se que a Música está presente em todos os 

anos, é que apresenta uma carga horária que reduz a cada ano.  

Em 1841, o Decreto Imperial nº 238, de 27 de novembro do mesmo ano, 

“Concede à Sociedade de Música [...] estabelecer nesta Côrte um Conservatório de 

Música”. (BRASIL, 1847)26. Assim, dava-se início a fundação do Conservatório de 

Música do Rio de Janeiro, que, com o Decreto nº 496, de 21 de janeiro de 1847 

(BRASIL, 1847), estabelecia as bases e o plano no qual o Conservatório deveria 

atender, o que diz:  

 

                                                           
26Documento online não paginado. 
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Art. 1º O Conservatório de Música, que, na conformidade do Decreto 
Nº 238 de 27 de Novembro de 1841, tem de fundar a Sociedade de 
Música desta Corte, terá por fim não só instruir na Arte de Música as 
pessoas de ambos os sexos, que a ela quiserem dedicar-se, mas 
também formar Artistas, que possam satisfazer ás exigências do 
Culto, e do Teatro. 
Art. 2º Constará o Conservatório das seguintes Aulas: 
1ª De rudimentos, preparatórios e solfejos. 
2ª De canto para o sexo masculino. 
3ª De rudimentos e canto para o sexo feminino. 
4ª De Instrumentos de corda. 
5ª De Instrumentos de sopro. 
6ª De Harmonia e composição. [...]  
Art. 6º Os Professores das duas Cadeiras, que na forma do Artigo 
precedente se devem primeiramente criar, serão nomeados pelo 
Ministro e Secretário d'Estado dos Negócios do Império, sob 
proposta da Sociedade de Música; devendo a nomeação dos outros 
ser feita pelo mesmo Ministro e Secretario d' Estado, precedendo 
oposição, e concurso, pela maneira, que for indicada nos respectivos 
Estatutos; e todos eles entrarão em exercício logo que sejam 
nomeados. (BRASIL, 1847)27. 

 

Com a fundação do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, esta tornaria 

a primeira instituição especializada em ensino de Música no Brasil. O Decreto nº 

496, de 21 de janeiro de 1847 também prevê a contratação de professores através 

de concurso (BRASIL, 1847). 

A década de 1850, em relação à Educação, é apontada como um período 

fértil, principalmente no município da Corte. Através do regulamento de 17 de 

fevereiro de 1854, cria-se a Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária, 

órgão ligado ao Ministério do Império e que tinha por objetivo fiscalizar e orientar o 

ensino público e particular, exercendo normas para o exercício do ensino, da 

preparação de professores primário. Através do Decreto 1.331-A de 17 de fevereiro 

de 1854 (BRASIL, 1854) aprova-se o regulamento para a reforma do ensino primário 

e secundário do Município da Côrte, tanto para escolas primárias e secundárias 

públicas quanto particulares. O mesmo decreto também traz normas para 

contratação e prevê os ordenados dos professores e as atividades a serem 

desenvolvidas pelos inspetores.  

 

Art. 3º Incumbe ao Inspector Geral: 
§ 1º Inspeccionar por si, por seus Delegados e pelos membros que 
designar d'entre os do Conselho Director, todas as escolas, collegios, 

                                                           
27Documento online não paginado. 



60 

 
 

casas de educação e estabelecimentos de instrucção primaria e 
secundaria, assim publicos como particulares. 
§ 2º Presidir aos exames de capacidade para o magistério e conferir 
os titulos de approvação, conforme o modelo que for adoptado. 
§ 3º Autorizar a abertura de escolas e estabelecimentos particulares 
de instrucção, guardadas as disposições deste Regulamento. 
§ 4º Rever os compêndios adoptados nas escolas públicas, corrigi-
los ou faze-los corrigir, e substitui-los, quando for necessário.  
[...]  
Art. 22. A nomeação dos professores publicos será feita por Decreto 
Imperial. 
Art. 23. Em igualdade de circumstancias preferirão para o provimento 
nas escolas 
§ 1º Os professores das do primeiro gráo para as do segundo, tendo 
leccionado com distincção por tres annos. 
§ 2º Os professores adjuntos que ainda não estiverem nas 
circumstancias do Art. 39, mas houverem praticado 
satisfactoriamente por tres annos. 
§ 3º Os professores particulares que por mais de 5 annos tenhão 
exercido o magisterio com reconhecida vantagem do ensino. 
§ 4º Os Bacharéis em letras, e os graduados em qualquer ramo da 
instrucção superior do Império. (BRASIL, 1854)28. 

 

Ao investigar e analisar as leis e cartas imperiais tem-se um dos primeiros 

regimentos da escola primária, Regimento Interno das Escolas Públicas de Instrução 

da Província de Mato Grosso, de 7 de dezembro de 1873 (SÁ; SIQUEIRA, 2000), 

um dos primeiros regimentos, que em seu Capítulo 21 – Da Pública de Música diz 

que: 

 

Art. 131 – O ensino de música na escola pública desta capital 
compreenderá uma seção dividida em 5 classes, a saber:  
§ 1º - A 1ª Terá por objetivo a arte ou preceitos teóricos.  
§ 2º - A 2ª os exercícios de solfejos simples de mínimas e semínimas 
nas três diferentes claves com e sem acidentes. 
§ 3º - A 3ª os exercícios de colcheia, semicolcheia e de canto. 
§ 4º - A 4ª os exercícios de fusas, semifusas, arpejos e canto.  
§ 5º - A 5ª Solfejos gerais, canto e instrumental.  
Art. 132 – A escola se regerá pelo Regimento interno da instrução 
primária, quanto a duração das horas letivas, em cada dia, método 
dos exames finais e de classes, e bem assim em tudo que não seja 
inexequível aplicar-se. (SÁ; SIQUEIRA, 2000, p. 76).   

 

Através da Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária, criada em 17 

de fevereiro de 1854, é que se observa a criação de regimentos, bases e normas 

que passariam a orientar as atividades de ensino nas províncias e fiscalizam as 

instituições de ensino.  

                                                           
28Documento online não paginado. 
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Observa-se que ao longo da História da Educação Brasileira podemos notar 

que a Música estava, de certa forma, presente em alguns estabelecimentos de 

ensino público no país, como por exemplo, na Província de Mato Grosso, em que 

havia a preocupação de criar um regimento para orientar a instrução pública da 

época.  

A seguir, discorre-se sobre o ensino de Música na educação básica brasileira, 

principalmente através da Lei 11. 769 / 2008 (BRASIL, 2008), buscando 

compreender a construção e desenvolvimento do cenário do ensino de Música na 

escola.  

 

5.1.2 A Música na escola e a formação de professores de Música 

 

Sabe-se que a formação de professores tem sido um dos temas mais 

discutidos em vários países. Com as novas demandas que acontecem na sociedade 

contemporânea, observa-se que a formação profissional de professores precisa 

prepará-los para as diversas funções nas quais os professores serão responsáveis 

dentro da escola regular e em outros contextos sociais.  

Em 2008, através da Lei 11.769 (BRASIL, 2008), a Música passou a ser 

conteúdo curricular obrigatório na Educação Básica, e as escolas teriam que adaptar 

os currículos escolares para essa nova realidade e teriam 3 anos para se adaptarem 

as novas exigências29. A Lei existe mas, a implementação do ensino de Música nas 

escolas de Educação Básica, ainda está em fase de implantação, muitos gestores 

ainda não compreendem a Lei e/ou não sabem como implementar o ensino de 

Música na escola. Os desafios são diversos e refletem o pensamento de muitos 

gestores, professores e profissionais da Música, além de que é necessário respeitar 

os diversos contextos educacionais no Brasil.   

Há uma grande diversidade de concepções e perspectivas sobre o ensino de 

Música na escola, como por exemplo: Qual o objetivo do ensino de Música na 

Educação Básica?; Quais os conteúdos que devem ser ensinados?; Qual a função 

da Música na escola (além da que envolve diretamente os professores)?; Quem 

deverá ensinar Música na escola? Observa-se que as pesquisas atuais na Educação 

Musical procuram trazer discussões sobre a aplicabilidade da Lei 11.769 / 2008 

                                                           
29Cf. Brasil (1996). 
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(BRASIL, 2008) e a atuação de professores nos contextos formais e informais de 

ensino de Música.  

O ensino de Música no Brasil passou por diversos momentos que evidenciam 

as transformações e singularidades na sociedade em cada momento histórico. O 

ensino de Arte não ocupava uma posição de relevância ou de igualdade com outras 

áreas de conhecimento, e isso acontece até os dias atuais, refletindo na falta de 

profissionais especializados nas diferentes linguagens artísticas, carga horária 

reduzida, espaços físicos inadequados, falta de diretrizes e currículo adequado para 

as diversas realidades e contextos.   

O desafio para implementação da Lei 11.769 / 2008 (BRASIL, 2008) ainda 

esbarra em diferentes concepções sobre o ensino de Arte na Educação Básica que 

foram construídas pelas diversidades e ambiguidades históricas sobre a Arte na 

escola. Além disso, existe a luta para desmistificar os vestígios da prática 

polivalente, assim como criar uma diretriz norteadora para o ensino de Música, seus 

conteúdos e estratégias de ensino na Educação Básica.  

Desde o século XIX, a Música, de alguma forma, fez-se presente dentro do 

ambiente escolar, utilizada através de diversas abordagens e assumindo diferentes 

funções dentro da escola.  Em 1854, através do Decreto 1.331-A de 17 de fevereiro 

(BRASIL, 1854), a Música esteve na escola de forma obrigatória. Antes desta data, 

os jesuítas utilizavam a Música como meio para catequizar os indígenas no Brasil. É 

necessário mencionar que neste período, as escolas brasileiras possuíam um 

caráter elitista da Educação Musical, ou seja, uma pequena parcela da população 

pode ter acesso. 

No século XX, o Canto Orfeônico, idealizado pelo compositor Heitor Villa-

Lobos, surgia como um método musical, realizado para o ensino de coletivo de 

Canto Coral. Este projeto estava ligado aos ideais do governo de Getúlio Vargas, 

governo populista, através do Canto Orfeônico começaria um movimento patriótico 

significativo com as grandes movimentações cívicas, contribuindo para uma 

Educação Musical apoiada em seu tempo, mas sofre modificações políticas e 

sociais, e que foi uma longa experiência musical brasileira, que foi de 1930 ao fim da 

década de 1950. Os objetivos do Canto Orfeônico eram o civismo, buscando a 

valorização da Pátria; o segundo era o desenvolvimento da disciplina, considerando 

a experiência musical de forma coletiva; o terceiro é a ligação à Educação Artística, 

realizada através da prática coletiva do canto.  
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O Canto Orfeônico foi implementado em todo país e chegou a preparar 

professores para atuarem com os materiais didáticos específicos desenvolvidos por 

Villa-Lobos. Em 1971, a Educação Artística, a partir da Lei 5.692 (BRASIL, 1971), 

passa a ser incluída no currículo escolar, e, através desta Legislação, foi se 

definindo as áreas artísticas a serem comtempladas nesse currículo.  

Inicialmente, os cursos de formação de professores eram Graduação curta de 

2 anos que contemplavam as 4 linguagens artísticas: Artes Cênicas, Artes Plásticas, 

Desenho e Música, nas quais os professores iriam atuar no 1º Grau30. A Licenciatura 

plena, de 4 anos, habilitava os professores a atuarem no 2º Grau31. Essa 

característica, dos cursos de Educação Artística, e por compreender as 4 linguagens 

artísticas, acabou por influenciar a prática docente dos professores oriundos desse 

tipo de formação, favorecendo assim à docência polivalente e fragilizada.  

Alguns autores da literatura da área criticavam este tipo de formação, no qual 

favorecia a prática polivalente e que fragilizada todo o currículo da disciplina na 

escola, pois alguns professores possuíam habilitações especificas, mas eram 

obrigados a trabalhar as 4 linguagens, e esses efeitos marcaram a história do 

ensino de Arte na escola, e esta polivalência ainda continua presente nos dias 

atuais.  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) vigente, nº 9.394 / 1996 (BRASIL, 1996), 

extinguiu, em seu artigo 26, parágrafo 2º, a nomenclatura de Educação Artística, 

sendo renomeada para Ensino de Arte, passando a ser uma disciplina obrigatória, e 

que incluiu novos indicadores para o ensino de Arte na escola.  

O Ensino de Arte deve, a partir de então, promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos e que isso deve acontecer nos diversos níveis da Educação Básica, 

conforme afirma Brasil (1996): “[...] ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Em 2013, através da Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), estabeleceu-se que o 

Ensino de Arte deve estar em todos os níveis da Educação Básica, esclarecendo 

que é na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, respeitando as 

características específicas, como idade e contextos diferenciados contando com a 

                                                           
30Atualmente como Ensino Fundamental.  
31Ensino Médio nos dias atuais.  
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presença de professores especialistas e pedagogos (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I – primeiro ciclo).  

A LDB nº 9.394 / 1996, em seu artigo 62, trouxe à tona a formação exigida 

para os profissionais da Educação, tornando o curso de Licenciatura requisito para 

atuar na Educação Básica (BRASIL, 1996). Com as mudanças ocorridas na 

sociedade e em seus diversos contextos de ensino, as leis também seguem essas 

transformações e são adaptadas com as necessidades.  

Com a Lei nº 11.769 / 2008 (BRASIL, 2008), surgem diversas temáticas que 

estão em evidência nos círculos de discussões sobre o ensino de Música na 

Educação Básica e em outros espaços de ensino, um desses temas é a formação 

de professores de Música na atualidade, compreendendo a formação inicial e 

continuada de professores, assim como os cursos e os currículos que irão preparar 

esses profissionais.  

A formação de professores é algo complexo que requer das instituições de 

ensino uma (auto)avaliação para analisar e atender as necessidades de formação 

na atualidade, levando em consideração as demandas atuais e os diferentes 

contextos de ensino de Música. Através de políticas públicas educacionais, é 

possível discutir e criar novas estratégias de formação que viabilizem a qualificação 

do trabalho dos professores para atuarem em diversos contextos.  

 

5.1.3 Formação inicial de professores de Música no Brasil  

 

A formação inicial de professores tem sido debatida como uma das 

possibilidades para a melhoria e a qualidade da Educação Básica, através da 

reflexão crítica, da teoria e da qualificação profissional docente. O governo, 

preocupado com as novas demandas formação e atuação de professores na 

Educação Básica, lança programas e planos de ação para suprir as novas 

demandas e necessidades de formação. As pesquisas em Educação Musical 

mostram um crescimento na oferta de cursos de Licenciatura no país, tanto 

presenciais quanto em cursos à distância.  

Com a Lei nº 11.769 / 2008 (BRASIL, 2008), a Música passa a ser conteúdo 

obrigatório na Educação Básica, e, com isso, surge no Brasil, o aumento da oferta 

de cursos superiores, Licenciatura e Bacharelado em Música em todo o país, nas 

modalidades presencial e à distância.  A totalidade de cursos ativos de Licenciatura 
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em Música no Brasil pode ser visualizada no relatório de Instituições de Ensino 

Superior proveniente do Ministério da Educação (MEC) que apresenta mais de 100 

cursos32, sendo 64 cursos de Licenciatura em instituições de ensino públicas e 

privadas (BRASIL, 2015a). Nos últimos 6 anos, houve um crescimento considerável 

de instituições que passaram a oferecer curso de Licenciatura em Música, tanto 

cursos presenciais quanto à distância e que possuem nomenclaturas diversas 

(Educação Artística com habilitação em Música, Educação Musical, Música com 

habilitação em Educação Musical, Linguagens e Códigos – Música, Educação do 

Campo – Linguagens e Códigos / Artes e Música).  

                                                           
32USP; Faculdade Santa Marcelina (FASM); Universidade Federal do Tocantins (UFT); Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR); UNESP; Universidade Federal do Maranhão (UFMA); UFMT; 
Universidade de Brasília (UNB); UFAM; Universidade Federal do Piauí (UFPI); Universidade Federal 
de Sergipe (UFS); Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Estadual de Londrina 
(UEL); Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR); Universidade de Caxias do Sul (UCS); 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR); 
Universidade Estadual do Ceará (UECE); Universidade do Estado do Pará (UEPA); UDESC; 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); UERN; Universidade Regional de Blumenau 
(FURB); Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI); Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); Centro Universitário Claretiano 
(CEUCLAL); Universidade de Sorocaba (UNISO); Conservatório Brasileiro de Música - Centro 
Universitário (CBM - CEU); Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP); Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix (CEUNIH); Universidade Católica de Santos (UNISANTOS); Universidade Metodista 
de Piracicaba (UNIMEP); Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE); Universidade Estadual de 
Montes Claros (UNIMONTES); Faculdade Paulista de Artes (FPA); Faculdade de Música Carlos 
Gomes (FMCG); Universidade do Contestado (UNC); Centro Universitário Sant’Anna 
(UNISANT’ANNA); Universidade Anhembi Morumbi (UAM); Centro Universitário de Barra Mansa 
(UBM); Universidade Católica do Salvador (UCSAL); Faculdade de Música do Espírito Santo Maurício 
de Oliveira (FAMES); Faculdade de Ciências da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FAC-
FITO); Universidade Federal do Acre (UFAC); Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); 
Universidade Federal do Pará (UFPA); UFRN; Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); UFBA; Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); UFRGS; UFSM; 
Universidade Federal do Ceará (UFC); UFRJ; UFPEL; Faculdade de Santa Catarina (FASC); 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR); Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Universidade Federal de Roraima 
(UFRR); Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES); Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG); Universidade Candido Mendes (UCAM); Faculdade Integral Cantareira (FIC); Faculdade 
Cantareira (FAC); Faculdade Campo Limpo Paulista (FACCAMP); Faculdade Estação (FAEST); 
Faculdade Batista do Rio de Janeiro (FABAT); Instituto Federal de Pernambuco (IFPE); Instituto 
Federal de Goiás (IFG); Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires (FACESA); Instituto Superior 
de Educação Ivoti (ISEI); Universidade Integrada Alcântara Machado (UNIFIAM) – Faculdade de 
Artes Alcântara Machado (FAAM); Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); IFPE-Sertão 
Pernambucano; Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (UERGS); Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS-MG); Faculdade de Filosofia e Letras de 
Diamantina (FAFIDIA); Faculdade Serra da Mesa (FASEM); Instituto Agronômico de Pernambuco 
(IPA); Faculdade Nazarena do Brasil (FNB); Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA); 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR); Universidade Federal do Cariri (UFCA); Universidade 
Estadual de Maringá (UEM); Universidade do Sagrado Coração (USC); Universidade Federal de 
Goiás (UFG); UFU; Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP); Centro 
Universitário de Maringá (UNICESUMAR).  
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No Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ, encontramos 52 grupos33 

cadastrados, 39 linhas de pesquisa em Educação Musical e outras temáticas que 

envolvem a formação de professores e práticas de ensino de Música (BRASIL, 

2015b). Esses dados têm mostrado como é crescente a quantidade de estudos e 

pesquisas sobre a Educação Musical e seus diversos temas, entre eles a formação 

de professores. Além disso, têm-se os encontros regionais e nacionais da ABEM 

que tem colaborado para ampliar as discussões, reflexões e análises dos diversos 

contextos da formação de professores em todo o país.  

Neste cenário, crescem as discussões sobre a profissionalização docente, o 

que não implica apenas a formação e atuação do professor de Música, mas a todo o 

sistema de ensino que devem possibilitar as necessárias habilidades e 

competências para a construção do conhecimento de forma significativa dentro de 

suas relações de formação profissional docente.  

Ao analisar a revisão de literatura, percebe-se que as pesquisas apresentam 

uma diversidade de concepções sobre a formação dos professores de Música. Os 

estudos em Educação Musical, na temática de formação de professores, envolvem 

outras questões sobre a formação, um desses subtemas: são as políticas públicas 

para formação de professores de Música (BEINEKE, 2004) (MONTADON, 2012) e 

que também discute as políticas de formação na formação de professores de Música 

na Educação à Distância (EaD) (NUNES, 2010), além de subtemas, como currículo 

(CERESER, 2003) (HENTSCHKE, 2003), atuação e mercado de trabalho (SOUZA, 

2003a) (GROSSI, 2003).  

Os principais estudos mostram a formação inicial de professores de Música 

(BELLOCHIO, 2001, 2002, 2003a, 2003b, 2005) (WERLE; BELLOCHIO, 2009) (DEL 

BEN, 2003, 2012) (CERESER, 2003, 2004) (XISTO, 2004) (GAULKE, 2013) 

(LOURO, 2008) (MATEIRO; BORGHETTI, 2007) (PENNA, 2010) (FERNANDES, 

2012) (RODRIGUES, 2013), a maioria desses trabalhos apresentam e discutem a 

formação inicial, com relação à formação acadêmica, levantando como ponto de 

interesse as questões sobre teoria e prática docente dos licenciandos e a visão 

destes com relação à própria formação profissional docente.  

                                                           
33Informações baseadas no Censo 2010 disponibilizado pelo CNPQ em seu Diretório de Grupos de 

Pesquisa. 
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Beineke (2000) apresenta um estudo, no qual procurou investigar os 

conhecimentos práticos que orientam a prática educativa de professores de Música 

que atuavam no Ensino Fundamental, através do pensamento das professoras. 

Beineke (2000) procurou desvendar quais e como as ações pedagógicas das 

professoras aconteciam e como elas refletiam sobre a própria prática docente; bem 

como, priorizou as narrativas e o discurso reflexivo das professoras sobre a própria 

atuação. Estudos assim têm revelado a importância de dar voz ao sujeito 

pesquisado, buscando compreender como ele percebe a própria trajetória 

profissional docente e sua atuação profissional ao longo da formação e da 

profissionalização dentro do sistema educacional.  

Além de estudos que falam da formação docente para a diversidade da ação 

do licenciando em Música para a sociedade multicultural, considerando os diversos 

contextos formais e informais de ensino (LOUREIRO, 2004) (ALMEIDA, 2005, 2010), 

e que propõe o diálogo intercultural na formação do licenciando em Música.  

 

Partindo-se do pressuposto de que o novo paradigma de formação 
de professores prioriza a integração de conteúdos, temos de estar 
preparados para o fato de que esse novo modelo de formação de 
professores pode parecer ameaçador para grande parte do corpo 
docente. Isso porque demanda uma reformulação na nossa maneira 
de pensar, nos nossos princípios educacionais e até mesmo nas 
concepções acerca do que consideramos ser um indivíduo 
musicalmente educado ou um professor de música, capaz de 
enfrentar um mercado de trabalho mais abrangente. (HENTSCHKE, 
2003, p. 54). 

 

Um dos pontos também discutidos em relação à formação de professores de 

Música, está o currículo. Cereser (2003) investigou, sob a ótica dos licenciandos em 

Música, a adequação do currículo com relação a novas demandas pedagógico-

musicais. Em seu estudo mostra a importância de ouvir os licenciandos, pois muitos 

exercem atividades docentes concomitantes a formação inicial, o que favorece a 

formação inicial e que precisa ser notada pelas instituições de ensino superior como 

espaços / tempos de formação dos licenciandos.  

Souza (2003b) traz algumas reflexões sobre a atuação e o mercado de 

trabalho do educador musical, no qual defende a pesquisa em Educação Musical na 

formação de professores, sendo uma peça-chave para a atuação docente, pois 

coloca-se a serviço da (re)construção do conhecimento e favorece a qualificação 
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dos sujeitos em contínua formação, o que possibilita uma maior conscientização e 

autonomia dos licenciandos sobre sua formação profissional docente.  

Assim, neste capítulo, traçou-se um breve panorama histórico dos primeiros 

registros, leis, regimentos e normas, nos quais o ensino de Música, mesmo 

apresentando caráter conservatorial (por exemplo, no estado Imperial). Com o 

tempo, a Música foi deixando a escola, e o ensino de Arte passa a assumir a 

polivalência, o que passou a priorizar o ensino de Artes Visuais. Após longos anos, 

de silêncio musical na escola, o ensino de Música retorna a escola pública, após a 

Lei 11.769 / 2008 (BRASIL, 2008). A partir dessa Lei, a área da Educação Musical, 

passa a ampliar as pesquisas sobre a aplicabilidade da lei na Educação Básica, 

assim como a formação inicial e continuada de professores de Música. Os estudos 

revelam a preocupação com a formação inicial de professores de Música e 

questionam as realidades entre a teoria e a prática, entre o que se aprende na 

universidade e a realidade dos diversos contextos educacionais de nosso pais. 

Seguindo essa temática de investigação também podemos notar, o aumento e a 

valorização das políticas públicas para formação de professores, seja através da 

formação inicial, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

ou através de programas de formação continuada de professores, como o Plano 

Nacional de Formação de Professores de Educação Básica (Parfor) entre outros 

cursos de capacitação de professores especialistas ou generalistas.  

Após apresentarmos esse breve panorama histórico e atual do cenário da 

Música na escola e da formação de professores de Música no Brasil, passaremos ao 

capítulo 6, intitulado de Navegar é preciso. Este, apresenta e descreve como foram 

realizadas as recolhas das fontes autobiográficas dos licenciandos em Música para, 

em seguida, compreendermos os rumos e as trajetórias formativas dos licenciandos 

colaboradores deste estudo.  
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“O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, 

as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na 

busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de 

ser.” (FREIRE, 1996, p. 88). 
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6 NAVEGAR É PRECISO 

 

Este capítulo apresenta os caminhos percorridos para construção da análise 

das narrativas autobiográficas dos licenciandos em Música da UFRN, descreve as 

indagações e incertezas que fizeram parte desse processo de coleta de informações 

e análise, e os recursos criados para essa finalidade.  

 

6.1 O processo de construção da pesquisa  

 

O processo de construção desta pesquisa surgiu no momento de muitas 

incertezas e indagações, das quais destaca-se: Quais os recursos que poderemos 

utilizar para viabilizar a análise e validar esta pesquisa? Na busca de responder a 

essa pergunta, continuamos no aprofundamento das leituras sobre o estudo de 

fontes autobiográficas, através da Pesquisa (Auto)biográfica que foi construída, a 

partir de uma visão crítica e reflexiva da própria trajetória musical da autora desta 

dissertação. Assim, foram surgindo as perguntas e, gradativamente, foi sendo 

construído os recursos com os quais se poderia alcançar os objetivos desta 

pesquisa.  

O objetivo geral deste trabalho foi compreender as dimensões formativas da 

construção profissional do licenciando em Música da UFRN, tomando como 

referência metodológica a análise de fontes autobiográficas dos licenciandos em 

Música da UFRN, no qual revelaram suas trajetórias de vida pessoal e profissional. 

Traçou-se como objetivos específicos: analisar as fontes autobiográficas escritas 

dos licenciandos sobre a própria trajetória formativa, desde as primeiras 

experiências musicais, como a escolha do Curso e a formação profissional dentro da 

Licenciatura e as atividades práticas formativas. Assim, procuramos descrever os 

diversos contextos formativos na visão dos licenciandos (curriculares e 

extracurriculares) e compreender as reflexões e (re)definições da carreira 

profissional do licenciando frente ao atual contexto da Educação Musical.  

A realidade cotidiana é percebida por cada um de nós de um modo particular 

e singular. Damos sentido as nossas percepções da realidade através do universo 

de crenças, vivências, valores e relações socioculturais a que pertencemos 

utilizando essas experiências como filtros interpretativos da realidade. Através das 

relações sociais, culturais e dos sistemas simbólicos de comunicação passamos a 
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construir nossas representações, interpretações e significações que passam a fazer 

parte de nossa identidade pessoal e profissional.  

Esta pesquisa está inserida nas abordagens qualitativas de estudos, 

especificamente, nas fontes (auto)biográficas, uma vez que se propõe a 

compreender os processos construtivos da identidade profissional dos licenciandos 

do curso de Licenciatura em Música da UFRN, articulando as teorias e os saberes 

adquiridos durante a sua formação acadêmica e ao longo da vida.   

A pesquisa (auto)biográfica é voltada para a compreensão dos significados 

daquilo que indivíduo narra de sua história e como essas trajetórias de vida se 

tornam significativas na formação pessoal do indivíduo, e como estas interferem na 

vida e na formação profissional do futuro professor de Música. O uso das narrativas 

para Abrahão e Frison (2010, p. 191): 

 

[...] constituem-se de relatos ou registros produzidos por solicitação 
do pesquisador, com a intencionalidade de (re)construir a memória, 
pessoal ou coletiva, contextualizando o narrado segundo o período 
sócio-histórico-cultural em que se inserem os fatos objeto narração e 
estabelecendo processo de investigação. 

 

A seguir apresenta-se as primeiras aproximações e os recursos que foram 

utilizados ao longo da construção da pesquisa e os dilemas encontrados no decorrer 

desse processo.  

 

6.1.1 Primeiras aproximações 

 

A pesquisa qualitativa visa abordar o mundo e entender, descrever e explicar 

os fenômenos sociais dentro de diversas maneiras.  

 

Analisando experiências de indivíduos ou grupos. As experiências 
podem estar relacionadas a histórias biográficas ou a práticas 
(cotidianas ou profissionais), e podem ser tratadas analisando-se 
conhecimento, relatos e histórias do dia a dia. 
Examinando interações e comunicações que estejam se 
desenvolvendo. Isso pode ser baseado na observação e no registro 
de práticas de interação e comunicação, bem como na análise desse 
material.  
Investigando documentos (textos, imagens, filmes ou música) ou 
traços semelhantes de experiências ou interações. (FLICK, 2009, p. 
8). 

 



72 

 
 

O estudo qualitativo proporciona ao pesquisador poder compreender e 

analisar minuciosamente as diversas relações que o indivíduo constrói com o 

contexto sociocultural e com o outro, buscando observar e conhecer suas 

significações e suas relações com o contexto e outros sujeitos.  

A escolha dos recursos de investigação e de fontes autobiográficas, o 

primeiro momento na recolha de informações, surgiu a partir da Docência Assistida34 

da autora desta dissertação, realizada em uma das turmas de Estágio 

Supervisionado em Música da UFRN e da observação participante de outra turma de 

Estágio Supervisionado.  A partir da observação participante, a autora desta 

pesquisa pôde se aproximar dos licenciandos em Música, assim como conhecer a 

nova realidade do curso de Licenciatura em Música da UFRN, já que sua formação 

foi feita no antigo curso de Educação Artística com habilitação plena em Música. 

Com a observação e participação neste contexto de formação do licenciando, 

a autora deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pôde reviver momentos de 

sua formação profissional. Na sua Graduação, no curso de Educação Artística – 

Música, tinha-se dois estágios, um dos estágios apresentava caráter polivalente, 

sendo ensino de Arte; o outro era em Música. A realidade nas escolas, onde os 

estágios foram realizados, era outra, os professores responsáveis pela disciplina 

eram professores de Artes Visuais, e quando a autora deste trabalho chegou na 

instituição, apresentaram-lhe às turmas e, simplesmente, sumiram da escola. Assim, 

a autora desta pesquisa teve que atuar sozinha, sem nenhum acompanhamento ou 

supervisão desses professores na escola. Foi um momento de enfrentar seus medos 

e os desafios de cada contexto. Apesar de não termos estrutura, salas adequadas e 

instrumentos musicais, foi um momento muito importante da sua formação 

profissional, pois se pôde experimentar atividades e criar novas possibilidades de 

ensinar Música.  

Ao contrário do que aconteceu com a autora desta dissertação, a mesma 

acompanhou as turmas da Licenciatura em Música da UFRN, houve melhorias com 

relação ao currículo, existe um acompanhamento mais próximo do professor titular 

da disciplina de Estágio Supervisionado com o licenciando, assim como o 

acompanhamento do professor da escola que recebe o licenciando para a realização 

de seu estágio. Porém, em conversa com os licenciandos, as dúvidas da autora 

                                                           
34Estágio realizado na Graduação pelo mestrando (obrigatório em alguns cursos de Pós-Graduação). 

Esta modalidade de estágio é realizada em parceria com o professor titular da disciplina.  
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deste trabalho eram as mesmas que se teve durante a realização do estágio na 

Graduação: Será que saberemos ensinar?; Quais atividades levar?; Como fazer um 

plano de aula?; Como avaliar? Diante dessas observações, sentiu-se a necessidade 

de escrever a trajetória de vida da autora desta dissertação, rememorar 

acontecimentos e escolhas que marcaram a sua história de vida, e assim foi sendo 

construída a sua narrativa autobiográfica, o que serviria como método para conhecer 

os caminhos e trajetórias de vida dos licenciandos.  

A escolha do método / instrumento de pesquisa, que viabilizasse conhecer 

e compreender as significações desses licenciandos com relação à construção da 

identidade profissional docente, surgiu através da leitura de alguns autores sobre a 

Abordagem (Auto)biográfica,  como Josso (2007), Pineau; Grand (2012), Nòvoa; 

Finger (2010) entre outros autores que percebemos a possibilidade de compreender 

as reflexões do licenciando em seu contexto de formação profissional e suas 

significações da identidade docente.  

No decorrer dos estudos e da observação participante, surgiu a necessidade 

de elaborar um questionário aberto para conhecer os licenciandos, além do espaço 

acadêmico e das conversas informais. O Questionário Aberto, com 26 questões 

abertas foi dividido em três blocos: 1) Identificação e formação musical anterior 

ao curso de Licenciatura em Música; 2) Experiências e atuação docente 

durante a formação inicial; 3) Questões referentes ao curso de Licenciatura em 

Música.  

Este questionário foi criado em uma plataforma online, disponibilizada no 

Google Drive e enviado para os licenciandos do curso de Licenciatura Música da 

UFRN. O mesmo foi respondido por 15 licenciandos em Música, em que na análise 

das respostas foi detectado que todos já tinham experiência e atuação musical 

prática (tanto em atividades curriculares obrigatórias como em estágios 

supervisionados, quanto em atividades extracurriculares, participações em projetos 

de extensão, programas e projetos de formação e monitorias). Destes 15 

respondentes foram selecionados 5 licenciandos, os quais iriam escrever o texto 

do ensaio autobiográfico, no qual eles contam sua história de vida. O principal 

critério foi que os licenciandos estivessem cursando alguma disciplina de Estágio 

Supervisionado e que estivessem prestes a concluir a Licenciatura no decorrer do 

ano de 2015.  
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Após essa primeira leitura dos questionários, realizou-se a seleção dos 5 

licenciandos, para que estes passassem para a próxima etapa. Nesta segunda 

etapa, a recolha das fontes autobiográficas aconteceu através da escrita de um 

Ensaio Autobiográfico, no qual o licenciando passou alguns meses (semestre de 

2015.1) escrevendo sua trajetória de formação musical, que deveria conter os 

primeiros contatos com a Música até os dias atuais da formação profissional. Neste 

estudo, escolheu-se o termo Ensaio Autobiográfico adotando como percepção 

conceitual o termo muito utilizado na área musical que é o ensaio. Na área musical 

realizamos constantemente ensaios nos quais dedicamos momentos em que 

buscamos (re)conhecer uma composição ou arranjo musical, é no momento do 

ensaio que buscamos conhecer o autor da peça musical, seu arranjo, tipo de 

harmonia e a leitura das notas musicais, passando por toda essa leitura musical, 

iremos traduzir para o instrumento o que seria a escrita sonora da Música. Assim, 

compreendendo que o licenciando passou a escrever sobre si e, ao mesmo tempo, 

refletindo e (re)conhecendo sua própria história de vida, passou-se a adotar o termo 

Ensaio Autobiográfico para as histórias de vida dos licenciandos aqui 

apresentadas.  

Ao adotar o uso dos ensaios autobiográficos para a coleta da história de vida 

do licenciando em Música, este tornou-se um recurso que possibilitou conhecer o 

itinerário formativo musical, assim como, a autopercepção e reflexão do licenciando 

sobre a própria formação profissional. O exercício autoreflexivo sobre a própria 

trajetória de vida e de formação traz consigo referências e aprendizados importantes 

conquistados pelo licenciando durante seu processo formativo.  

Após a recolha dos ensaios autobiográficos passamos para etapa de análise 

e cointerpretação, nos quais foram realizados em três momentos35: o primeiro 

momento de Leitura exploratória: baseado na leitura preliminar das histórias de 

vida dos licenciandos, nos quais podíamos identificar os contextos e as relações 

socioculturais dos licenciandos; no segundo, Leitura identificada, momento no qual 

se passa a identificar as temáticas de cada narrativa bem como a organização de 

uma Tabela que apresenta os comentários e reflexões sobre cada trecho narrativo; o 

terceiro momento foi da Leitura crítica, criação do texto cointerpretativo das 

narrativas autobiográficas em diálogo com alguns autores.  

                                                           
35A análise e cointerpretação dos Ensaios Autobiográficos foi inspirada em Almeida (2012).   
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Através da escrita de si, o indivíduo assume a posição de ator-narrador, 

realizando momentos de retrospecção e de reflexão sobre suas vivências e 

experiências de vida pessoal e profissional. A escrita do texto do ensaio 

autobiográfico é como um fragmento escrito da vida, no qual possibilitou explorar as 

dimensões formativas (pessoal e profissional) do licenciando em Música.   

 

A escritura pode ser comparada aos rios que cortam a terra e se 
inscrevem sobre o seio dos solos [...] se os rios são escrituras, 
navegar sobre eles, com eles e contra eles, é escritura dentro da 
escritura. Os rios são escritas movéis, a água corre sobre a terra 
rasgando-a sobre a mata de madeira como a tinta que corre sobre o 
papel, desenhando marcas de sinuosidades, deixando sombra do 
gesto. (MATUCK, 2003, p. 15). 

 

Aquele que escreve marca-se na história, relembra feridas que fizeram 

cicatrizes, assim as narrativas escritas permitem compreender os sentidos 

impressos no íntimo do sujeito, como suas vivências, experiências que formaram 

seu ser.  

O método de análise foi construído no decorrer do recebimento dos ensaios 

autobiográficos dos licenciandos. A partir da leitura e análise dos ensaios 

autobiográficos, formou-se o método de análise das narrativas dos licenciandos em 

Música, as narrativas escritas mostram experiências e vivências que foram 

construídas como momentos de formação e de inserção ao mercado de trabalho 

pelos licenciandos.  

Sabe-se que para os licenciandos em Música, em sua maioria, possuem 

vivências e experiências musicais anteriores ao ingresso na UFRN. Durante o Curso, 

os licenciandos acabam construindo oportunidades que favorecem a permanência 

no Curso e, ao mesmo tempo, um trabalho no qual ele se identifique. Na vigência 

dos primeiros semestres no curso de Licenciatura em Música da UFRN, é possível 

notar que os licenciandos já dão início a carreira docente porque muitos começam 

a dar aulas particulares de Música, aulas de musicalização para crianças e jovens 

em projetos, participam como monitores em projetos de assistência social em 

escolas públicas (Programa Mais Educação, Programa Segundo Tempo, entre 

outros).  

A categorização das informações foi realizada através do questionário aberto, 

em que se percebeu as recorrências temáticas (Figura 1). No mapa interpretativo, 
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identificou-se  as principais temáticas sobre a construção profissional do licenciando 

em Música, assim como suas dimensões formativas, tanto na formação inicial, 

através do currículo, quanto das experiências práticas extracurriculares ao longo da 

história de vida. 

Ao analisar as respostas do questionário de pesquisa (APÊNDICE A), 

identificou-se as dimensões dos processos formativos dos licenciandos em Música, 

no qual se pôde identificar quais as atividades curriculares e extracurriculares que 

permeiam a aprendizagem e formação da docência e construção da identidade 

profissional docente do licenciando em Música.  

 

Figura 1 – Mapa de categorização das dimensões formativas dos licenciandos em 
Música da UFRN 

 
Fonte: A autora (2015). 
Nota: Figura 1 elaborada a partir da análise das fontes autobiográficas. 

 

Para a análise das narrativas autobiográficas e identificação das temáticas 

dentro do texto autobiográfico, elaborou-se uma Tabela, na qual foi dividida em três 

colunas. Na primeira - a identificação da temática; na segunda coluna - a narrativa 

dos licenciandos; e na terceira - os comentários da autora da dissertação sobre os 
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textos autobiográficos. Desta forma, foram sendo identificadas as tendências de 

temáticas na trajetória de vida pessoal e profissional dos licenciandos.  

No Quadro 2, foram colocados os principais trechos que possuem 

semelhanças sobre a temática, identificados como: Experiências musicais iniciais 

anteriores a formação36.  

 

Quadro 2 - Análise cointerpretativa comentada 
                                                                                                                       (continua) 

TEMÁTICA RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS 

MUSICAIS 

INICIAIS  

DA 

FORMAÇÃO 

“Estudei Flauta Doce, depois Bateria no 

Núcleo de Música do SESI37. Logo 

após, continuei estudando Bateria, 

comecei os estudos de Teoria Musical e 

voltei a ter aula de Flauta Doce no 

Núcleo de Aprendizagem Musical 

(Namus).” (MATHEUS38, 2015a)39. 

Experiências 

musicais anteriores 

ao ingresso no curso 

de Licenciatura em 

Música.  

“Minha formação musical anterior ao 

curso de Licenciatura em Música, 

refere-se ao curso de formação básico, 

do qual cursei por três anos e meio no 

Centro Municipal de Artes Integradas 

(CMAI), o curso básico de Guitarra 

Elétrica e Teoria Musical.” (RAISSA40, 

2015a)41. 

Experiências 

musicais em espaços 

formais e informais 

de ensino de Música.  

 

“Fiz dois anos no curso básico de 

Teoria Musical e Guitarra Elétrica no 

CMAI.” (LUCAS42, 2015a)43. 

 

Namus, espaço 

particular de ensino 

de Música (Teoria 

Musical e 

Instrumento). 

                                                           
36Entende-se, aqui, formação por formação acadêmica.  
37Serviço Social da Indústria (SESI). 
38Nome fictício. 
39Documento online não paginado. 
40Nome fictício. 
41Documento online não paginado. 
42Nome fictício. 
43Documento online não paginado. 
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Quadro 2 - Análise cointerpretativa comentada 
                                                                                                                     (conclusão) 

TEMÁTICA RESPOSTAS COMENTÁRIOS 

EXPERIÊNCIAS 

MUSICAIS 

INICIAIS  

DA 

FORMAÇÃO 

 

 

“Estudei Música desde os 12 anos de 

idade, inicialmente na igreja caracterizada 

como espaço não formal de ensino. Após 

algum tempo, comecei a estudar na 

escola especializada onde tinha    aulas    

de    Teoria    Musical   e Violoncelo.” 

(IAGO44, 2015)45.  

CMAI: espaço 

formal de ensino 

de Música e outras 

linguagens 

artísticas.  

“Curso básico de Violão e Teoria Musical - 

Casa Talento; Curso de Linguagem e 

Estruturação Musical - CMAI. (JULIANE46, 

2015a)47. 

Casa Talento: 

Escola 

especializada em 

ensino de Música, 

metodologia 

Suzuki. 

Fonte: A autora (2015). 
Nota: As narrativas autobiográficas foram recolhidas no semestre de 2015.1. Tais foram inspiradas 
em Gaspar (2014). 

 

Desta forma, pôde-se construir a análise interpretativa das narrativas, e 

compreender as representações do licenciando na vida pessoal e profissional, 

principalmente no que está referente à trajetória formativa musical.  

Neste capítulo, apresentou-se como ocorreu a recolha das fontes 

autobiográficas e explicou-se como foi realizada a análise das narrativas escritas. No 

capítulo 7, será iniciada uma discussão das fontes autobiográficas e dissertado os 

elementos e as dimensões formativas identificadas nos escritos dos licenciandos em 

Música da UFRN. 

Neste capítulo, descreveram-se os percursos e recursos utilizados para 

construção desta pesquisa adaptando alguns recursos ao contexto estudado. Já o 

capítulo 7 apresentará a história de vida dos licenciandos colaboradores deste 

estudo e suas descobertas com a Música.  

 

                                                           
44Nome fictício. 
45Documento online não paginado. 
46Nome fictício. 
47Documento online não paginado. 
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“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 

quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado 

para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma 

como educador, permanentemente, na prática e na reflexão 

sobre a prática” (FREIRE, 1991, p. 58). 
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7 SONS DA VIDA: AS DIMENSÕES FORMATIVAS DE LICENCIANDOS DE 

MÚSICA DA UFRN 

 

Este capítulo apresenta os caminhos trilhados pelos licenciandos, através das 

fontes autobiográficas, sobre a história de vida musical de licenciandos em Música, 

nos quais trazem emoções e reflexões das trajetórias formativas musicais, 

mostrando experiências de aprendizagem musical do passado e de atividades 

práticas de ensino-aprendizagem de Música ao longo de sua vida. Os graduandos, 

aqui colaboradores, são alunos do curso de Licenciatura em Música da UFRN e que 

estavam em processo de conclusão de curso no semestre de 2015. 

7.1 Trajetórias de formação musical: caminhos da construção profissional  

 

Estudar sobre o processo de formação inicial e de sua construção da 

identidade profissional do futuro professor, significa considerá-lo em seu tempo-

espaço, sua história de vida, seu contexto, suas certezas e incertezas e suas 

significações sobre a própria trajetória de vida pessoal e profissional. Desvendar e 

compreender como o professor em formação (re)significa sua trajetória e como suas 

escolhas podem transformar e promover novas formas de pensar a formação do 

licenciando em Música constitui uma complexa e necessária análise das narrativas 

de formação e dos elementos que a constituem sentidos subjetivos de si.   

A formação de professores tem passado por um difícil processo para se 

adequar às novas demandas da sociedade e as novas representações sociais do 

professor, o que há muito tempo carregou um ethos social de vocação, de missão, 

tarefa privilegiada no contexto cultural (FRANCO, 2008). Discutir sobre a formação 

de professores é uma difícil tarefa, pois permeia um emaranhado de atividades, 

contextos, significações e transformações da profissão que é essencial para o 

desenvolvimento de uma sociedade.  

A formação inicial é tida como o primeiro passo para uma construção 

profissional de um indivíduo. Mas como formamos futuros professores? Como eles 

significam e (re)constroem a própria trajetória de formação profissional docente? 

Como aprendemos a ensinar? Como isso acontece? Para obter as possíveis 

respostas para esses questionamentos, foi necessário repensar a trajetória de  

formação da autora deste trabalho, tanto pessoal quanto profissional.  
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7.2 Sons da vida: conhecendo o outro 

 

 Iago48 e seu despertar para a Música 

 

O Iago inicia seus escritos relembrando suas vivências da infância e suas 

primeiras relações sociais com a comunidade da igreja, amigos e vizinhos. O 

despertar para a Música na vida de Iago começou cedo, com apenas 9 anos de 

idade, quando acompanha seus pais aos cultos na igreja e, desde muito cedo, já 

fazia parte do conjunto infantil da igreja, onde encontrava-se com suas primeiras 

relações cotidianas de aprender. (IAGO, 2015b). 

Nas igrejas evangélicas, é de costume ter vários grupos musicais de louvor, e 

entre eles, o conjunto infantil é como se fosse uma introdução da criança ao 

cotidiano e aos princípios da igreja, assim como evangelizar as crianças através dos 

cânticos. Foi através do conjunto infantil que Iago passou a ter os primeiros contatos 

com a Música, além disso com o cotidiano da igreja e dos ensinamentos cristãos. 

(IAGO, 2015b). 

 

Os ensaios do conjunto aconteciam sempre aos sábados pela 
manhã, não tínhamos preocupações apenas com aspectos inerentes 
a estética do louvor, porque naquele momento o principal objetivo era 
evangelizar crianças de todo o bairro e das proximidades através dos 
cânticos. Eu era um participante assíduo sempre presente nos cultos, 
festividades e programações especiais. (IAGO, 2015b)49. 

 

Para Iago (2015b), o conjunto infantil era uma das principais motivações para 

ir à igreja, além de poder acompanhar a família, assim como os amigos e vizinhos 

também eram membros da igreja. Com o passar do tempo, seus interesses para 

com a Música começam a ser ampliados e, com isso, ele passa  a  ser  mais  

atuante na igreja,  além de conhecer e integrar vários outros projetos religiosos  a  

sua  rotina.  

 

A igreja tinha projetos maravilhosos muitos   deles   voltados  para  
evangelização   e   participação   das   crianças,   como   escola 
dominical,   culto   do   departamento   infantil,   conjunto   infantil,  
escola  bíblica   de  férias  entre  outros,  e  todas  essas ações  
foram  sem dúvida  de  fundamental  importância  para  a  minha  

                                                           
48Nome fictício. 
49Documento não paginado. 
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motivação  de atuar  e  permanecer  dentro  da  igreja. (IAGO, 
2015b)50. 

 

A Música faz parte da liturgia dos cultos e toda a comunidade da igreja fazia 

parte de grupos e conjuntos de louvor. O louvor, através de canções e dos hinos da 

Harpa Cristã, sempre é cantado ou tocado nos diversos eventos religiosos ou em 

programações externas da comunidade evangélica. Não é de hoje, que a 

evangelização é feita através da Música e que a cada dia é exigido, de alguma 

forma, algum conhecimento musical, mesmo que introdutório ao membro integrante 

da igreja.  

 

Na liturgia dos cultos sempre estavam presentes os louvores, e não 
eram um ou dois, e sim muitos, dentre eles estavam solos, hinos da 
harpa cristã, cânticos entoados pelos conjuntos entre outros. De 
alguma forma sempre estávamos ligados a melodias e letras, pois 
seja qual for o evento ou programação uma coisa era certa tinha 
louvor. Mesmo não se falando em técnica vocal, era perceptível o 
esforço de todos que faziam parte do conjunto, o esmero em cantar 
afinado, decorar as letras, ser assíduo, pois sempre nos era dito que 
se para fora da igreja faríamos o bom, para Deus faríamos o nosso 
melhor. (IAGO, 2015b)51.  

 

Ao narrar suas lembranças da infância na igreja, Iago (2015b) recorda que ser 

uma criança cristã estava além de se divertir. Os responsáveis pelos grupos e 

conjuntos da igreja orientavam as crianças com relação às exigências de ser 

pontual, responsável, obediente, pois de alguma forma, as crianças também 

representavam a igreja em outros contextos fora dela. O ensino de Música, nos 

diversos contextos, formais e informais devem considerar as singularidades culturais 

de cada sujeito ou grupo, tornando-se um ensino democrático. O homem tem a 

capacidade de construir grupos, compartilhar saberes e conceitos, assim como 

referências comportamentais e produtos em diversos contextos socioculturais.  

 

A capacidade dos indivíduos de constituir grupos, de criar e 
compartilhar conceitos, comportamentos e produtos dentro de um 
determinado meio, e a forte utilização da música nos distintos 
contextos sociais da humanidade, demonstram que os fenômenos 
musicais, determinados pela cultura e também determinantes dessa, 
estão presentes nos mais variados universos ocupados e 

                                                           
50Documento não paginado. 
51Documento não paginado. 
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estabelecidos pelo homem em seu convívio social. (QUEIROZ, 2005, 
p. 49). 

 

Durante a narrativa de Iago (2015b) sobre sua infância, nota-se que a 

comunidade da igreja faz parte significante e de referência de formação cidadã. Sua 

atuação nos conjuntos da igreja eram as principais motivações de estar ali, essas 

relações informais de aprendizagem foram importantes para construção do que viria 

à acontecer em seguida. Durante sua narrativa, ele comenta dos espaços dos 

conjuntos, como “espaços formadores cristãos” (IAGO, 2015b)52. Apesar de ter 

iniciado sua formação musical dentro de um contexto informal, a igreja evangélica 

passou a ser vista como espaço formador e, de acordo com sua narrativa, observa-

se que o licenciando sente admiração ao relatar esses momentos (IAGO, 2015)53. As 

relações sociais, assim como os valores e as crenças, são compartilhadas e criam 

suas próprias expressões artístico-musicais e passa a caracterizar esse contexto 

como espaços formadores; essas relações sociais geram aspectos motivadores 

para Iago vivenciar suas experiências musicais dentro dos grupos da igreja.  

Como prática comum dentro das igrejas evangélicas, existe o rodízio de 

pastores, que consiste na troca de pastores para outras cidades. Parece ser um 

momento de grande ansiedade para todos da comunidade, pois pode caracterizar 

em mudanças significativas dentro da igreja, como alguns investimentos e 

(re)organização dos grupos e espaços de ensino neste contexto. O Iago (2015b) 

narra um momento deste em que, com a mudança de pastor, houve maiores 

investimentos nos espaços formadores cristãos, principalmente no campo artístico.  

 

Na Assembleia de Deus como era de costume tínhamos o famoso 
rodizio de pastores, toda a igreja ficava ansiosa e apreensiva para 
saber quem viria nos pastorear durante todo o ano. E aos dez anos 
de idade no ano 2005 tive a oportunidade de vivenciar juntamente 
com o corpo da igreja a minha primeira troca de pastor. Os pastores 
trazem com eles caraterísticas pessoais onde estão intrínsecas as 
mudanças dentro da igreja, por esse motivo ficávamos ainda mais 
apreensivos. Com a chegada do novo pastor não foi mudado muita 
coisa na condução dos projetos com as crianças, a igreja continuava 
a nos ver como o futuro da igreja, então os investimentos nos 
espaços formadores cristãos só cresciam era perceptível o 
investimento no campo artístico feito pelo novo pastor e suas 
lideranças. (IAGO, 2015b)54. 
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Com as novas lideranças na igreja, o pastor recém-chegado criou um grupo 

de Flauta Doce, que tinha por objetivo musicalizar as crianças da igreja, além de 

introduzir a leitura musical e a prática instrumental. Iago (2015b) retrata as 

atividades com muita admiração e isso se torna perceptível no decorrer de sua 

trajetória musical dentro da igreja.  

 

[...] comecei a tocar flauta doce dentro da igreja, o grupo tinha como 
repertório hinos da harpa cristã. Aprendíamos os hinos através de 
imitação, o professor tocava e logo em seguida nos repetíamos 
igualmente fora tocado, assim assimilando e aprendendo os hinos, 
este foi o meu primeiro contato com um instrumento musical onde eu 
pude tocar. Participar do grupo de flauta doce Herdeiros de Jubau 
sem dúvida vinha como uma experiência motivante para mim, pois 
enquanto criança sentia que eu estava fazendo mais pela igreja, pois 
estar no conjunto infantil era uma experiência maravilhosa, no 
entanto, cantar e tocar era ainda mais gratificante. (IAGO, 2015b)55. 

 

Com a chegada do novo grupo de líderes na igreja, Iago (2015b) vê na 

Música outras possibilidades, pois, além do Canto, surgia também a prática 

instrumental, a princípio através da Flauta Doce, instrumento comum para 

introdução da criança à leitura musical. Com o passar do tempo, através de uma 

apresentação da Orquestra da igreja, ele começa a desejar fazer parte dessa 

Orquestra.  

 

Esse ano foi muito especial na minha passagem pela igreja, pois 
tínhamos jograis, peças, desfiles bíblicos entre outros projetos. Mas o 
que mais me marcou foi o fato de que, pela primeira vez, a igreja 
estava recebendo uma Orquestra [...]. Foi anunciado por mais de 
uma semana no bairro a presença da Orquestra na igreja, todos 
estávamos ansiosos por receber esta Orquestra. Então foi feito um 
culto especial onde toda condução foi feita exclusivamente pela 
direção da Orquestra, a igreja estava lotada com muitas pessoas que 
não membros, mas todos reunidos para ver a ‘famosa Orquestra’. 
(IAGO, 2015b)56. 
 

A Música, como meio de expressão e comunicação humanas, destaca-se 

também como um meio de constituição de singularidades culturais, o que passa a 

dar sentido às práticas musicais dos diferentes contextos socioculturais. A memória 

das experiências musicais de Iago, durante sua infância, neste contexto informal de 
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ensino de Música, vem carregado de sentimentos e admiração pelo ambiente e seus 

subgrupos sociais, o que torna referência para o mesmo. 

 

Lembro-me como se fosse hoje dessa experiência sem igual, consigo 
lembrar dos sons de quase todos instrumentos e dos louvores que 
foram entoados e tocados naquela noite. Nessa mesma noite 
floresce em mim o desejo de tocar aquele instrumento grande, pelo 
qual eu ainda não sabia por nome [...]. Terminando o culto fui logo 
conversar com uma moça que tocava esse instrumento grande, 
perguntado como era o nome daquele instrumento ela me disse que 
se chamava violoncelo. A partir desse dia eu tinha certeza que o 
instrumento que eu gostaria de tocar era o violoncelo. Muito 
entusiasmado perguntei o que precisaria fazer para ter aula ela pediu 
para que eu falasse com a mãe dela, logo em seguida foi o que fiz 
falei com a senhora a qual a moça tinha me indicado, e fiz a mesma 
pergunta ‘o que eu preciso fazer para ter aula de música?’ (IAGO, 
2015b)57. 

 

Na narrativa de Iago (2015b), vemos o quão importante é a igreja e sua 

participação nos grupos e conjuntos musicais para a sua formação e a ampliação 

das possibilidades de aprendizagem musical neste contexto informal de ensino. As 

recordações-referências são carregadas de significações, sentimentos e valores que 

contribuirão para a formação pessoal e profissional de sujeito. Assim, a recordação-

referencial “[...] significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou visível, que 

apela para nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma dimensão 

invisível, que apela para emoções, sentimentos, sentido de valores” (JOSSO, 2010a, 

p. 37).   

Falar das próprias experiências formativas se torna algo singular e reflexivo 

sobre a própria trajetória pessoal e profissional. As narrativas de si, apresentam-se 

carregadas de experiências, representações referenciais, sentimentos e valores 

construídos na tomada de consciência das relações formativas.  

 

Chegando lá obtive as informações necessárias para fazer o curso 
de teoria musical pré-requisito para fazer aulas práticas na igreja. 
Então, tendo todas as informações necessárias informei que estava 
muito interessado, mas não poderia pagar a mensalidade, logo ela 
me disse que não poderia me dar uma bolsa integral, mas para que 
eu pudesse vir a ser um aluno da igreja ela deu um desconto de 50% 
para que eu e meu irmão pudéssemos cursar as aulas de teoria 
musical. Esse dia foi um dos mais felizes da minha vida, pois sentia 
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que cada vez estava mais perto o meu contato com violoncelo. 
(IAGO, 2015b)58.  

 

Mesmo com dificuldade financeira, a busca do licenciando em realizar seu 

desejo pessoal continuou por um certo tempo, até o momento em que iniciaria os 

estudos de Teoria Musical para, em seguida, poder estudar o instrumento 

Violoncelo. Mais um momento de aprendizagem estava prestes a começar e surgia 

em Iago (2015b) a ansiedade e as inquietações sobre as aulas de Música e, a cada 

dia, aumentavam as expectativas em querer aprender.  

 

O sonho parecia estar se concretizando, pelo menos o início dele, 
pois finalmente estaria prestes a ter aula de teoria musical. Até o dia 
a de começar me perguntava o que seria essa teoria? Quem será 
meu professor? De uma coisa eu sabia, esse era o meu primeiro 
passo e condição sem a qual eu não poderia começar os meus 
estudos com o violoncelo. (IAGO, 2015b)59.  

 

As aulas de Teoria Musical aconteciam uma vez por semana, aos sábados, e, 

na primeira aula, o licenciando reencontrou a violoncelista da Orquestra, que seria a 

professora de Teoria Musical daquela turma, o que passou a ser “Uma surpresa 

muito agradável e enfim a cada minuto que passava me sentia cada vez mais 

próximo da música” (IAGO, 2015b)60. As aulas de Teoria Musical duraram 4 meses, 

o que seria um módulo básico que introduziria as primeiras noções básicas da 

escrita e leitura musical. Iago (2015b) narra que a última aula deste módulo foi 

realizada através de um concerto didático com a Orquestra. O concerto didático é 

uma exposição dos instrumentos de cada naipe da orquestra, onde o chefe do naipe 

apresentava seu instrumento e em seguida tocava. O intuito desse concerto didático 

era poder oferecer um maior contato com os instrumentos ofertando um momento de 

reflexão e de motivação para a escolha de qual instrumento o aluno poderia vir a 

aprender, conforme explica Iago (2015b)61: “[...] o concerto didático era poder 

oferecer um maior contato com os instrumentos [...] escolha de qual instrumento 

escolher para dar prosseguimento aos estudos. Para mim essa aula só reforçou o 

que eu já tinha escolhido desde o primeiro momento.”   
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Após a conclusão das aulas teóricas, ele recebeu o certificado do curso 

introdutório de Teoria Musical e almejava começar as aulas práticas de Violoncelo. 

Iniciava-se um novo desafio na vida dele, que, por uma questão econômica delicada 

não tinha como pagar as aulas de Violoncelo e também não tinha o seu próprio 

instrumento (pois era um pré-requisito para iniciar as aulas práticas) (IAGO, 2015). 

Os instrumentos de corda, geralmente, são instrumentos de valor bem alto para 

quem está iniciando a praticar.  

Então começou uma incessante busca por aulas práticas de Violoncelo. Os 

amigos e vizinhos diziam que ele deveria escolher um instrumento, que fosse mais 

barato, algo como Violão. 

 

Eles não entendiam que a experiência sonora que eu tive era maior 
do que as dificuldades, minha mãe em todo o momento foi sempre 
muito compreensiva, mesmo não podendo fazer muitos esforços 
financeiros para solucionar tal problema nunca me desanimou. 
(IAGO, 2015b)62. 

 

Desse modo, passou alguns meses aguardando uma solução, para assim 

dar início aos estudos no Violoncelo, “[...] até que um dia assistindo um jornal local 

antes de ir para a escola, ouviu que um projeto estaria selecionando alunos para 

fazer aulas de música gratuitamente” (IAGO, 2015b)63. Diante disso, buscou maiores 

informações sobre o Projeto na expectativa de poder estudar Violoncelo. Ao obter as 

informações necessárias, ele decidiu candidatar-se a uma das 6 vagas da turma de 

Violoncelo. Para ingressar nas aulas práticas de instrumento na igreja, realizou um 

teste junto a um professor de Violoncelo. O teste continha uma melodia criada pelo 

professor para que o candidato solfejasse, em seguida o candidato deveria repetir a 

parte rítmica do solfejo realizando através de palmas. No final do teste, o professor 

perguntou quais as motivações para escolha desse instrumento, e após algumas 

semanas, o resultado saiu, e o licenciando conseguiu ser aprovado na seleção 

(IAGO, 2015b).  

 

O sentimento de alegria tomava conta do meu ser, pois a solução 
tinha chegado, enfim iria ter aulas de violoncelo. Contei na época 
para a minha mãe e irmãos, para os meus parentes, amigos e 
vizinhos e todos demostravam um ar de felicidade por mais uma 
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conquista, mas ao mesmo tempo em que estavam alegres inquietos 
todos me perguntavam, ‘o que é mesmo violoncelo?’ Eu respondia 
de forma bem simples é um violino grande. [...] Não consigo explicar 
o sentimento que me tomou na primeira vez em que eu pude tocar o 
violoncelo, ainda não sabia nada da técnica correta mas só em tirar 
algum tipo de som já me deixava com muita expectativa. (IAGO, 
2015b). 

 

Iago (2015b), ao iniciar as aulas de Violoncelo, mostra certa habilidade em 

aprender e, com isso, o professor passa a motivá-lo. A disciplina e o reconhecimento 

pelos avanços do aprender Violoncelo, serviam para ele como motivadores para 

superar as dificuldades encontradas no caminho.  

 

As palavras que eu escutava do meu professor serviram de 
motivação, pois nem sempre era fácil estar nas aulas de violoncelo, 
mesmo não pagando pelas mesmas, existiam gastos que para minha 
realidade faziam toda diferença. Mas nunca deixei que essas 
dificuldades atrapalhassem os meus estudos musicais, dentre as 
maiores dificuldades estavam coisas triviais como ter dinheiro para 
pagar a passagem ou até mesmo o fato de não ter o violoncelo para 
estudar em casa. (IAGO, 2015b)64. 

 

O licenciando passou pouco mais de 1 ano no projeto mas, por falta de 

verba, o projeto teve que ser interrompido, e todos os alunos que possuíam bolsa no 

projeto tiveram as aulas paralisadas por muito tempo. ”Mais uma vez o sentimento 

de estar impotente voltava, pois agora nada do que eu fizesse reverteria à situação, 

e dessa vez, digamos que eu fiquei muitos compassos em pausa”. (IAGO, 2015b)65. 

Depois de um longo tempo sem as aulas de Violoncelo, ele reencontra a primeira 

professora de Teoria Musical, volta a estudar Música na igreja mas, ainda não tinha 

o instrumento. (IAGO, 2015b). 

 

Após receber a proposta de voltar a ter aula na igreja um problema 
voltou à tona, como ter aula na igreja se eu não possuía 
instrumento? Voltei a conversar com a professora e a mãe dela que 
ocupava o cargo de coordenadora pedagógica, elas propuseram que 
eu participasse da Orquestra, com isso a igreja poderia se mobilizar 
a fazer um investimento na compra de instrumentos para serem 
utilizados na igreja, e para os estudos dos alunos que compõe a 
Orquestra. (IAGO, 2015b)66. 
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Iago (2015b) passa a integrar a Orquestra, mesmo sem ter o instrumento para 

tocar na Orquestra, onde participa das aulas e dos ensaios. Por algum tempo, 

apenas acompanhava as músicas executadas pela Orquestra através das partituras 

em mãos e observando os músicos tocando o Violoncelo. Após alguns meses 

participando como membro da Orquestra, a igreja comprou dois Violoncelos, e um 

desses foi emprestado para o licenciando que, a partir desse momento, iria tocar 

efetivamente na Orquestra e voltaria a ter aulas de Violoncelo.  

Iago (2015b) ganhou uma bolsa de estudos para estudar em uma escola 

privada da cidade, que tinha um grupo instrumental, e os alunos que soubessem 

tocar algum instrumento poderiam participar, não havendo restrição de instrumento 

ou técnica. Ele desejava participar e tocar no grupo, mas esbarrava nas concepções 

de que ainda não possuía técnica o suficiente para participar do mesmo. Então, 

continuou estudando Violoncelo apenas na igreja e tocando na Orquestra.  

 

Estar participante como componente da Orquestra gênesis era algo 
muito gratificante, não só por se tratar de uma oportunidade de fazer 
música de qualidade, mas por ter sido minha primeira grande 
experiência motivadora. Atrelados à função de músico voluntário 
estava o compromisso com a obra, com os estudos musicais e com a 
igreja, pois tocar na Orquestra exigia um tempo e dedicação para 
estudo das músicas a serem tocadas. Através da prática orquestral 
amadureci como músico em formação, e busquei crescer em quanto 
componente da Orquestra, estar na mesma era motivo suficiente 
para buscar mais conhecimento pois, cada vez mais, o repertório nos 
exigia uma técnica mais apurada. (IAGO, 2015b)67. 

 

O contexto da Igreja, como espaço de aprendizagem da Música para o 

licenciando torna-se algo muito gratificante, e a sua participação como membro da 

Orquestra era uma “grande experiência motivadora”, mas possuía suas exigências, 

como o estudo do repertório, a disciplina e pontualidade nos ensaios, dedicação ao 

estudo do instrumento. (IAGO, 2015b)68. 

Compreendendo a Música como fenômeno sociocultural, a Música  

 

[...] destaca-se como fator determinante para constituição de 
singularidade que dão forma e sentido a práticas culturais dos mais 
variados contextos. As performances musicais, em suas múltiplas 
expressões, representam fenômenos significativos nas configurações 
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de distintos grupos e/ou contextos étnicos, estando presente em 
manifestações diversas dos indivíduos em sua vida cotidiana. 
(QUEIROZ, 2005, p. 51). 

 

Em suas primeiras experiências com a Música, Iago (2015b) admite a 

Orquestra como espaço formador musical e integral, além da família e a igreja serem 

os principais motivadores para que continuasse a estudar Música.  

 

A Orquestra não era apenas em espaço formador musical, pois 
vários aspectos eram trabalhados em nossa formação integral. 
Desde princípios cristãos, morais e comportamentais, a Orquestra 
sempre teve a família como um dos eixos centrais do processo 
formativo. [...] A minha família sempre esteve presente nas 
festividades ou em qualquer outra data importante, o apoio por parte 
de minha família foi condicional para que eu estivesse sempre 
motivado. (IAGO, 2015b)69.  

 

As performances70 são experiências humanas que configuram práticas que 

reúnem eventos, estruturas e significados que constituem representações da 

expressão do homem em seu meio sociocultural, o que faz com que o sujeito 

elabore significações em si sobre essas experiências. “[...] o interesse das pessoas 

pode estar mais nas atividades sociais associadas à música do que nela em si 

mesma. [...] habilidades musicais nunca podem ser desenvolvidas sem alguma 

motivação extramusical” (BLACKING, 1995 apud QUEIROZ, 2005, p. 54). 

Segundo Queiroz (2005, p. 56):  

 

[...] toda atividade humana concebida socialmente torna-se 
performática, no sentido que o homem atribui, a cada situação vivida 
por ele, características e funções específicas, exigindo dos indivíduos 
comportamentos adequados à ocasião, ao momento e ao lugar. 
Considerada fenômeno sociocultural, a performance pode ser 
entendida como um modo de expressão e comunicação que faz de 
um evento social um veículo carregado de sentidos e de estruturas 
determinantes de situações diferenciadas das experiências e 
vivências cotidianas da sociedade. 

 

Depois de um tempo participando como músico tocando Violoncelo, o 

licenciando sente-se capacitado para ensinar aos alunos iniciantes. “Nesse processo 
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de ensino e aprendizagem de música, é condição fundamental para dar aula na 

igreja, ser cristão e participante da Orquestra” (IAGO, 2015b)71. Ele tinha como 

referência de perfil profissional a sua primeira professora de Violoncelo e é neste 

desenvolvimento da técnica do instrumento e de ser músico da Orquestra que 

apresenta o desejo de lecionar nos cursos livres de Música ofertados pela Orquestra 

para alunos iniciantes (IAGO, 2015b). 

Em 2009, com 16 anos, o licenciando estava cursando o 3º ano do Ensino 

Médio, e surgiam alguns questionamentos sobre qual curso universitário que iria 

escolher. “Nunca fui cobrado por minha família a obrigação de ter que cursar uma 

Graduação. No entanto, sempre me foi passado que essa seria uma forma de 

melhorar de vida pois nunca fomos tão providos financeiramente”. (IAGO, 2015b)72. 

Continuava como músico voluntário da Orquestra da igreja e conciliava os estudos 

com as atividades musicais na igreja.  Ele, como muitos jovens nesta idade, estava 

diante de muitas inquietações, momento de escolher um possível curso superior que 

seria sua carreira profissional.   

 

Eu me encontrava aflito, pois todos da minha classe já tinham em 
mente qual curso iria fazer seja por decisão própria, ou a pedido dos 
pais, mas já estavam encaminhados, e os meus amigos me 
cobravam essa decisão também. Nesse momento perdido e cheio de 
dúvidas, pois gostava de tantas coisas. (IAGO, 2015b)73. 

 

Até que um dia, foi se aconselhar com sua mãe: “[...] ela me questionou 

porque eu não faria Música” (IAGO, 2015b)74. Apesar de ter vivenciado estudos de 

partitura e ter tocado durante sua infância e adolescência, ele confessa em seus 

escritos que essa possibilidade nunca tinha passado pela sua cabeça (IAGO, 

2015b). Ao conversar com alguns colegas de classe, surgiram comentários sobre 

sua possível escolha do curso de Licenciatura em Música.  

 

[...] então logo vieram muitos impedimentos, todos arraigados ao 
estigma e estereótipos atrelados a profissão de ser professor, logo 
pensei que essa não seria uma profissão bem sucedida. E 
compartilhando com os meus colegas de classe todos diziam: ‘você 
quer passar fome?’ Você está preparado para fazer outro curso! 
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Música é seu hobby... e muitos outros comentários. [...] Na igreja 
todos os que acompanhavam meu crescimento musical me 
incentivavam a dar prosseguimento ingressando num curso superior 
em Música, muitos dos músicos que tocavam na igreja procuravam 
se especializar, alguns no curso técnico, outros na Licenciatura em 
Música e Bacharelado. Sempre me relatavam de suas experiências 
profissionais, me diziam que estavam satisfeitos com o que tinham 
escolhido. A opinião que eu tinha formado, antes mesmo de 
conhecer o curso, bloqueava qualquer tentativa de ver uma carreira 
promissora ou estável sendo professor de música. O que fez com 
que eu definitivamente não optasse pelo curso. (IAGO, 2015b, grifo 
nosso)75. 

 

Diante dos comentários e estereótipos sobre a profissão professor, o 

licenciando decidiu prestar vestibular para o curso de Radialismo e Gastronomia 

(IAGO, 2015b). Apesar do incentivo familiar e dos colegas da igreja, ele reconhece 

que: “[...] o meu preconceito, atrelado a opinião dos meus amigos, não me deixava 

enxergar o quanto eu poderia ser feliz sendo professor de música e o quanto era 

promissor o curso.” (IAGO, 2015b)76. 

Durante a narrativa do licenciando, o apoio familiar, através da representação 

de sua mãe é evidente, mostra a mãe como incentivadora de suas escolhas: “Minha 

mãe sempre respeitou a minha decisão quanto ao vestibular, mesmo tendo um 

posicionamento diferente, ela só deseja que eu estivesse satisfeito e feliz”. (IAGO, 

2015b)77.   

Em 2010, Iago (2015b) recebeu a notícia que tinha sido contemplado com 

uma bolsa para cursar Gastronomia. Por ser em uma universidade privada, acabou 

não conseguindo realizar a matrícula no referido Curso. E decidiu continuar 

estudando para prestar vestibular em uma universidade federal. “E mais um ano de 

muito estudo e muita música, pois durante todo esse tempo nunca abandonei meus 

estudos musicais e minha dedicação em ser músico voluntário na igreja” (IAGO, 

2015b)78. Neste mesmo ano, foi convidado, pela professora de Violoncelo, para 

lecionar nos cursos livres de Música da Orquestra. Assim, começaria a assumir uma 

turma de Música na igreja.  
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Cada aluno que eu recebia era um desafio novo, mesmo tendo 
estudado por algum tempo às vezes ficava em dúvida por onde 
começar. Mas a minha antiga professora foi me auxiliando, até que 
aos poucos fui conseguindo ministrar de forma mais natural. Cada 
aluno tinha uma demanda diferente, alguns queriam estudar por 
hobby, outros queriam seguir carreira como músico. Isso exigia de 
mim uma flexibilidade e um olhar diferente ao estudo do instrumento, 
pois não se tratava apenas da minha formação isolada, mas da inter-
relação que eu fazia com a formação do outro, sempre atento as 
necessidades de cada um. (IAGO, 2015b, grifo nosso)79. 

 

Nas primeiras aulas ministradas, Iago (2015b) teve a orientação da professora 

de Violoncelo acompanhando-o e auxiliando-o nas atividades com os alunos. Ele 

observou que cada aluno tinha um objetivo diferente com relação a aprender Música 

ou instrumento, alguns alunos queriam apenas por hobby, outros já queriam 

aprender para seguir carreira na Música. Com o passar do tempo, ele percebe que 

precisa planejar as aulas, e adaptar o conteúdo para que todos os alunos possam 

acompanhar e desenvolver suas habilidades, pois na turma tinham alunos iniciantes 

e alunos que já tocavam outros instrumentos e faziam curso fora da igreja.  

 

Muitos não acreditavam que poderiam tocar violoncelo, às vezes já 
chegavam na classe desacreditados do instrumento, então eu logo 
tentava explicar que nenhum instrumento seria fácil, mas com 
dedicação e perseverança eles conseguiriam cada um no seu tempo. 
[...] A cada aula que passava, eu ficava cada vez mais satisfeito com 
o progresso dos meus alunos, pois eu me dedicava planejando e 
pensando como explicar de maneira fácil e acessível os conteúdos 
que pareciam ser tão difíceis. Tínhamos na igreja estudantes de 
vários níveis desde aqueles iniciantes, como também alunos já 
avançados que até faziam curso técnico em outros instrumentos. 
Todas essas experiências foram de grande relevância para que eu 
descobrisse a minha verdadeira vocação. (IAGO, 2015b)80. 

  

 A partir da experiência de lecionar aulas de Música na igreja, Iago (2015b) 

diz que essas vivências serviram para que ele viesse a descobrir sua vocação, e o 

que o levou a escolher pelo curso de Licenciatura em Música. Em 2011, ele prestou 

vestibular e foi aprovado para o curso de Licenciatura em Música na UFRN.  

No início da formação profissional no curso de Licenciatura em Música, 

mesmo já atuando como professor de Música em outro espaço, mostrava-se ansioso 

para cursar a disciplina de Estágio Curricular. Diferente da prática profissional 

                                                           
79Documento não paginado. 
80Documento não paginado. 
 



94 

 
 

realizada por outros profissionais, o Estágio Curricular, que se encontra como 

disciplinar curricular de todos os cursos de Licenciatura, é considerado o 

componente da fase de construção prática da atividade docente. Por ser uma 

atividade de atuação prática do licenciando em formação, isso pode gerar 

expectativas, com relação à aquisição de saberes experiênciais da prática 

profissional e na dicotomia na relação entre teoria versus prática.  

 

Durante toda a graduação sempre me foi dito pelos professores e 
colegas que a disciplina de estágio era o momento central do curso 
de licenciatura em música. Pois seria um espaço de descobertas em 
quê ao mesmo tempo colocaríamos em ação o que já tínhamos 
aprendido e vivenciado. (IAGO, 2015b)81. 

 

Através da narrativa de Iago (2015b), sobre o momento do estágio curricular, 

ele nos diz que o componente curricular de estágio proporciona:  

 

[...] constante troca de saberes a experiência de sala de aula, tem 
seu papel elementar nas discussões e avaliações sobre o papel do 
professor de música na escola regular, isso gera uma cautela nas 
proposições que fazemos. [...] Outro aspecto que se mostra em 
evidência é a zona de conforto, que por muitas vezes, o medo ou 
outros motivos nos impedem de propor novidades nas aulas de 
musicalização, aí surgem as orientações de estágio, que foram sem 
dúvida primordiais na busca por entender o que existe dentro do 
ensino de música, e entender a poesia que existe dentro desse 
ensino.  Desse modo, é possível afirmar, que o que começou como 
um desafio foi se tornando uma prática prazerosa e de muita valia 
para o processo de formação. (IAGO, 2015b)82. 

 

Observa-se em sua narrativa, que Iago (2015b) compreende o estágio 

curricular como um momento de troca de experiências e de discussão e avaliação 

do papel do professor de Música na escola regular. Por trás das propostas 

metodológicas da disciplina de estágio, encontram-se valores, ideias e concepções 

em relação aos processos de ensino e aprendizagem da prática docente, que 

norteiam a prática pedagógica do professor-orientador de estágio. Ele reconhece a 

importância do Estágio em sua formação profissional, além das orientações do 

professor do componente curricular, no qual se tornaram primordiais para seu 

desenvolvimento profissional.  
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No processo de escrita da narrativa, o licenciando faz uma autoavaliação com 

relação a sua atuação como professor estagiário. Ele nos revela que além da 

atuação em sala de aula, foi à procura de “[...] conhecimento através de grupos de 

estudos, seminários e congressos que foram, sem dúvida, condições relevantes 

para o meu bom desempenho como professor estagiário”. (IAGO, 2015b)83. Surge 

em sua trajetória profissional, o interesse em conhecer e aprofundar-se sobre a área 

de atuação, da Educação Musical, como campo de pesquisa e autoformação.  

Constata-se que Iago (2015b) passa por um processo de reflexão sobre a 

própria trajetória profissional individual e coletiva, construindo seu processo de 

formação profissional através da aquisição de saberes formais e informais. Durante 

a sua atuação no estágio curricular, ele percebe uma dissonância entre a teoria e a 

prática:  

 

No entanto, o estágio me fez refletir o quanto faltava música em 
nossa graduação, tínhamos um curso ainda muito teórico, onde a 
maior música que fazíamos era passar as folhas dos livros e artigos 
lidos. Essa falta de aulas práticas muitas vezes criava uma falta de 
nexo entre a prática e a teoria, que por muitas vezes, questionava-
me se realmente os professores que ministravam aulas da disciplina 
de estágio tinham conhecimento real de uma sala de aula fora da 
graduação. (IAGO, 2015b)84.  

 

Durante esse processo de iniciação a atuação profissional, através do estágio 

curricular, Iago (2015b) apresenta um conjunto de vivências e experiências musicais, 

que foram construídas concomitantemente à sua formação inicial.  Assim, participou 

do grupo de estudos sobre a Abordagem Orff (Carl Orff, 1895 - 1982) que se 

caracteriza como uma abordagem educacional que está centrada em três pilares, a 

Música, movimento e a fala, em que o fazer musical antecipa a apropriação 

simbólica da linguagem musical, iniciando e estimulando a criação e o movimento.  

 

Na prática do Estágio Supervisionado busquei estimular a 
capacidade criativa dos alunos e a importância de estabelecer 
conexões entre os conhecimentos, a partir de aulas práticas e 
expositivas que envolveram o estudo de flauta doce, bandinha 
rítmica e outros de acordo com necessidade existente. Nas aulas de 
música utilizo como aporte teórico a abordagem educacional de Carl 
Orff (1895-1982), que tem como pilares música / movimento / fala. 
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Na abordagem Orff – Schulwerk, primeiramente deve se levar em 
conta o fazer musical e somente depois a apropriação teórica. [...] Foi 
durante a graduação que conheci a abordagem Orff, o que fez com 
que eu me tornasse adepto da mesma por me identificar com a 
proposta, em que o aluno é visto como um ser singular, dotado de 
individualidades que são respeitadas e consideradas no fazer 
musical. (IAGO, 2015b)85. 

 

Conta-nos Iago (2015b)86 que, “[...] foram onde eu vivi os momentos mais 

felizes do meu curso, e decisivos em dar prosseguimento com a vocação de ser 

professor. [...] estava no caminho certo”. Nesta narrativa, identifica-se uma dimensão 

simbólica, com relação ao reconhecimento social de si sobre a “vocação de ser 

professor” (IAGO, 2015b)87. A vivência no Estágio se torna condição relevante para 

dar prosseguimento com a carreira de educador. “Todos os desafios e alegrias 

vivenciadas através dessas experiências me fizeram enxergar a missão que tenho 

como educador musical em despertar as alegrias do ensino de Música. (IAGO, 

2015b)88.   

Apesar dos desafios da formação profissional do professor de Música, as 

expectativas dele com relação à própria carreira são positivas.  

 

Hoje as minhas expectativas acerca de minha profissão, é continuar 
trabalhando e crescendo em minha área como educador musical. E 
dar continuidade em meus estudos na área acadêmica ingressando 
numa especialização e possivelmente numa pós-graduação. (IAGO, 
2015b)89.  

 

Ao finalizar sua narrativa autobiográfica escrita, sobre seu itinerário de vida 

musical, o licenciando revela que parar para refletir e contar sobre sua história foi 

algo que ele ainda não tinha realizado e confessa que: “O olhar para si através da 

escrita de si, me fez refletir acerca da minha construção da identidade e prática 

docente, entendendo as experiências narradas, como um momento relevante para o 

processo de minha formação” (IAGO, 2015b)90. Ele compreendeu que a construção 

de sua narrativa escrita traz contribuições para sua formação.  
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Entender quais experiências foram formadoras, fazendo a seleção 
através da memória gerando um processo de reflexão no momento 
da escrita. Ver o quanto das pessoas que passaram por minha vida 
hoje se de alguma maneira se encontram no que eu sou hoje. (IAGO, 
2015b)91. 

 

Como pudemos acompanhar, o itinerário de vida musical iniciou-se através de 

suas primeiras relações sociais em que estava acompanhado da família. A igreja, 

como espaço de socialização de ideais, crenças e valores, foi o ambiente para as 

primeiras descobertas e inserção na cultura musical religiosa. Iago, neste espaço de 

aprendizagem informal, iniciou suas primeiras experiências lecionando Música para 

jovens iniciantes. Ao ser aprovado para o curso de Licenciatura em Música, passa a 

estabelecer relações sociais formais com seus colegas de Curso, professores, além 

de construir seus saberes para atuar como futuro professor. Essas relações, entre o 

espaço informal, a igreja e o espaço formal, a Universidade, são repletas de 

significados concebidos através das vivências individuais e coletivas do cotidiano de 

ser professor (na igreja) e de ser estudante (na Universidade). 

 

 Juliane92 e sua (in)segurança com a Música 

 

Juliane é uma jovem licencianda de 24 anos e que traz em sua história de 

vida momentos significativos e de reflexão sobre seu futuro na carreira profissional.  

O despertar para a Música na vida de Juliane (2015b) se deu no início do ano de 

2006 através de uma propaganda de TV93, na qual ela fica maravilhada ao ver o 

Violão, o que desperta em Juliane em querer estudar o instrumento. Depois de 

algum tempo, ela pediu ao pai para comprar o Violão. Seu pai comprou o 

instrumento e algumas revistinhas com músicas cifradas, pois segundo Juliana 

(2015b)94 “[...] não sabia nada”. Inicia-se um momento de busca em aprender 

Música, uma tentativa de conhecer as possibilidades de aprender a tocar sozinha, 

momento de experimentação.  

Após esse momento de experimentação, a Música torna-se objetivo e Juliane 

(2015b) passa a procurar uma escola ou projeto de Música. Através de sua irmã, 

Juliane ficou sabendo de uma Oficina de Iniciação ao Violão na Escola Municipal 
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Vereador José Sotero, seria um Curso voltado apenas para alunos regulares da 

Escola. Mas, como Juliane já tinha sido aluna nesta Escola e apresentava um bom 

histórico e bom comportamento escolar, a gestão permitiu que ela estudasse na 

Oficina de Violão. “Participei durante poucos meses e aprendi coisas bem simples, 

como por exemplo: cordas soltas, dedilhado e alguns acordes simples. As aulas 

acabaram... (JULIANE, 2015b)95.  

Com o término das aulas da Oficina de Violão, a licencianda volta ao estudo 

do instrumento no cotidiano familiar através do cunhado. Aprendeu a tocar os 

baixos no Violão e foi em busca de aulas em escolas especializadas, nas quais 

precisava realizar testes de aptidão. No ano de 2007, realizou um teste de aptidão 

na Casa Talento96 e foi aprovada no processo seletivo. Ao iniciar as aulas de Violão 

na Casa Talento, já apresentava habilidade e facilidade para tocar o instrumento. O 

professor ao perceber sua dedicação e disciplina, “[...] incentivava muito e dizia que 

eu poderia ser uma violonista muito boa” (JULIANE, 2015b)97. No decorrer do 

semestre a Associação perdeu incentivo financeiro de seu patrocinador oficial, o que 

fez com que os projetos e oficinas de Música na Casa Talento fossem interrompidos. 

“As aulas duraram apenas um semestre, pois a escola perdeu o patrocínio. Fiquei 

sem estudar música por um semestre (no ano de 2008)” (JULIANE, 2015b)98. 

E na busca por continuar a estudar Música, ela conhece o CMAI99, retomou as 

aulas práticas de Violão e iniciou no curso de Teoria Musical. Neste período, a Casa 

Talento retomou suas atividades, e concomitantemente, a licencianda decide 

retornar aos estudos nesta Instituição, passando a ser aluna também da Oficina de 

Lutheria  no ano de 2008, as aulas de Violão e Teoria Musical seguiram até o ano de 

2011. Intuitivamente, as aulas de Lutheria parece uma busca de Juliane em querer 

                                                           
95Documento não paginado. 
96Associação Cultural Talento Suzuki, é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, da 

cidade do Natal / RN, que tem por objetivo principal desenvolver projetos que envolvam apreciação 
artística e a oportunidade de aprendizado da Música para deficientes visuais, crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade social visando a melhoria da qualidade de vida e autoestima dos 
participantes. (ELIAS, 2015).   

97Documento não paginado. 
98Documento não paginado. 
99É um projeto de ensino de Artes que faz parte do Espaço Cultural Francisco das Chagas Bezerra, 

mantido pela Fundação de Cultura e Arte (FUNCARTE) do Município de Natal / RN, e que oferece 
15 cursos, sendo 9 na área de Música (Canto Coral, Linguagem e Estruturação Musical, Iniciação 
Musical para crianças, Violão, Baixo-elétrico, Guitarra, Teclado, Flauta-doce e Cavaquinho). O CMAI 
possui diferentes atividades culturais: exposições, cursos de extensão, mostras pedagógicas, 
oficinas e workshops para educadores e a comunidade em geral. (RIO GRANDE DO NORTE,[20--]).  
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compreender a construção física do instrumento musical, indo além do ler a partitura 

e tocar o instrumento. (JULIANE, 2015b). 

Durante seus estudos musicais na Casa Talento, a licencianda nos conta que 

o professor de Violão foi um dos incentivadores para sua escolha em prestar 

vestibular para o curso de Licenciatura em Música. A família aceitou sua escolha e 

passou a incentivá-la. Ela prestou vestibular para licenciatura em Música ainda no 

ano de 2011e foi aprovada, mesmo admitindo que fez “[...] por admiração e por 

muito incentivo dos meus professores” (JULIANE, 2015b)100. 

Durante o curso de Licenciatura em Música, principalmente, ao cursar as 

disciplinas de instrumentos obrigatórias na grade curricular, Juliane sentiu-se 

desmotivada, pois já apresentava uma certa habilidade no instrumento, e que os 

conhecimentos disciplinares práticos da disciplina de instrumento “[...] infelizmente 

não foram além do que já sabia”. (JULIANE, 2015b)101. 

No ano de 2013, Juliane teve a oportunidade de aprender Violoncelo, a partir 

de um curso de Iniciação ao Violoncelo, curso integrado ao Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)102 e que ela faz parte até os 

dias atuais. “Participando desse grupo tive a oportunidade de tocar com profissionais 

e alunos do violoncelo que admiro muito”. (JULIANE, 2015b)103. 

Durante o curso de Graduação, a licencianda sentiu a necessidade de 

aprender outros instrumentos musicais, e foi na busca de aprender Violoncelo e 

Flauta Doce; este último, Juliane (2015b) afirma que “[...] aprendi sozinha”.  Nessa 

busca de construir sua carreira profissional, ela se depara com algumas incertezas. 

Por algumas vezes, foi questionada por alguns professores e colegas do porquê ela 

                                                           
100Documento não paginado. 
101Documento não paginado. 
102Pronatec, criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513 / 2011 (BRASIL, 2011a). 

Tem por objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de educação profissional e 
tecnológica no país. O Pronatec oferece cursos, financiados pelo Governo Federal, os cursos são 
ofertados de forma gratuita por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica e das redes estaduais, distritais e municipais de Educação. Os cursos também são 
ofertados pelas instituições do Sistema S, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). A partir 
de 2013, as instituições privadas, devidamente habilitadas pelo MEC, também passaram a ser 
ofertantes dos cursos do Programa. De 2011 a 2014, por meio do PRONATEC, foram realizadas 
mais de 8 milhões de matrículas, entre cursos Técnicos e de formação inicial e continuada. 
(BRASIL, [201-]). 

103Documento não paginado. 
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participar de cursos de nível Básico, já que estava na Graduação. (JULIANE, 

2015b)104. 

 

E respondi dizendo que: ‘Tenho que procurar ´fora´ o que meu curso 
não me oferece’. Sei que o objetivo do curso de licenciatura não é 
formar músicos e sim professores, educadores musicais, mas acho 
que deveria haver essa junção, pois acredito que o professor 
também deve tocar, se ‘aprofundar na música’ e não só ser a parte 
de educação, acho que os dois devem andar juntos! (JULIANE, 
2015b)105. 

 

A licencianda sentia a ausência de práticas instrumentais no curso de 

Licenciatura, mesmo havendo disciplinas de Prática Instrumental Harmônico e 

Melódico. Nesta busca de aprender Música, de uma forma mais consistente, Juliane 

iniciou suas primeiras experiências atuando como professora de Música. Sua 

primeira experiência como docente foi no Programa Mais Educação, em seguida, 

após processo de seleção de bolsista, passou a ser bolsista no Curso de Iniciação 

Artística (CIART)106 da EMUFRN. (JULIANE, 2015b).  

A primeira experiência de Juliane (2015b), como professora de Música, 

aconteceu no Programa Mais Educação no ano de 2011, foi indicada pela diretora 

da escola na qual iria atuar na Oficina de Música. Iniciava um novo desafio, no qual 

mesmo com medo, ela buscou recursos através da pesquisa e das atividades / 

disciplinas as quais cursava na Graduação como suporte para atuar.  

 

Minha primeira experiência foi no Mais Educação e até então não 
tinha qualquer experiência em sala de aula. [...] Tive muito medo, 
mas pesquisei em livros e sites, me inspirei em atividades 
vivenciadas em sala de aulas em disciplinas como: atividades 
orientadas, Didática Musical, Bandinha Rítmica entre outras. 
(JULIANE, 2015b)107. 

 

Em 2013, Juliane (2015b) tornou-se bolsista no CIART e no Núcleo de 

Educação da Infância (NEI)108, a seleção foi realizada através de entrevista, o que 

mostrou que ela teria habilidade em atuar na Educação Infantil.  

                                                           
104Documento não paginado. 
105Documento não paginado. 
106Curso de Iniciação Artística da EMUFRN oferecido para crianças a partir dos 6 anos iniciarem 

práticas musicais e outras linguagens.  
107Documento não paginado. 
108Núcleo de Educação da Infância da UFRN - Colégio de aplicação de Educação Infantil. 
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Durante o Estágio Supervisionado, mesmo atuando como monitora do 

Programa Mais Educação e como bolsista do CIART e no NEI, a licencianda diz que:  

 

[...] enfrentei a dificuldade de dar aula para a educação infantil. Não 
tive muita ajuda da professora supervisora, pois ela tinha uma visão 
diferenciada do que é a realidade da sala de aula.  Resolvi, por conta 
própria, pesquisar e adaptar atividades para as turmas. (JULIANE, 
2015b)109. 

 

O Estágio Supervisionado foi realizado em escola pública, contexto este bem 

diferente do que encontramos no CIART e no NEI / UFRN, pois estes possuem 

infraestrutura e materiais à disposição para as atividades musicais com as crianças. 

No contexto da Educação Básica pública, sabem-se as dificuldades que 

encontramos, turmas numerosas, falta de infraestrutura, materiais, entre outros. O 

que, de alguma forma, possibilitou com que Juliane procurasse utilizar métodos, 

abordagens e recursos que ela mesma foi elaborando, e assim foi desenvolvendo 

sua autonomia. “Tentei mesclar atividades que ‘seguiam’ a abordagem Orff, o 

método do Willems entre outros. Atividades de composição, criação, movimento, 

canção fizeram parte das minhas aulas de estágio. (JULIANE, 2015b, grifo nosso)110. 

No decorrer de sua narrativa com relação à Graduação e suas experiências 

lecionando Música, Juliane (2015b) discorre algumas reflexões com relação ao 

currículo da Licenciatura em Música. No semestre de 2015.1, a licencianda estava 

concluindo o curso de Graduação e nos conta que: 

 

Termino com um sentimento de frustação, de que falta muita coisa, 
de que quase não sei música de verdade. Isso se deve a 
organização da grade do curso, que não oferece disciplinas, que ao 
meu ver, deveriam ser obrigatórias, como por exemplo: Harmonia, 
Análise Musical, Percepção, entre outras. (JULIANE, 2015b)111.  

 

Juliane (2015b)112, em sua narrativa, sente certa frustação com relação à “[...] 

quase não saber música”, esse sentimento, pode estar relacionado com o desejo de 

aprender e as necessidades em sua formação. Essas disciplinas da área de Música, 

que não fazem parte do currículo da Licenciatura, tais como: Harmonia, Análise 
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Musical e Percepção são reconhecidas pela licencianda como importantes para 

formação do professor de Música. 

 

Gostaria de ter visto MÚSICA de verdade, pois o que vemos nas 
aulas mais específicas são coisas muito básicas e que não nos dá 
segurança para atuar em sala de aula, pois em algum momento 
precisamos fazer arranjos, mudar o tom de uma música que não 
ficou legal na voz dos alunos e esse tipo de coisa me faz bastante 
falta. Disciplinas como harmonia, percepção, uma linguagem musical 
realmente ‘eficaz’ e não apenas uma aula básica (o meu curso 
básico de violão e teoria foi mais além do que vi em 4 anos, falo da 
linguagem, teoria musical), disciplinas de análise musical, ou seja, 
disciplinas que realmente nos preparassem para sermos professores 
de música e não apenas uma pessoa que entende um pouco de 
música e que tem um diploma dizendo que posso dar aulas. [...] Esse 
sentimento de falta caminha comigo desde a metade do curso, que 
foi quando houve uma maior necessidade desses conhecimentos. 
Muitos alunos buscam fora esse conhecimento, pois é necessário e 
não nos é oferecido, e que quando é, acontece nos turnos vespertino 
e matutino, mesmo o curso de licenciatura sendo no turno noturno. 
Muitos não se matriculam, pois já trabalham como professores (e as 
crianças estudam durante o dia). (JULIANE, 2015b)113. 

 

A licencianda nos narra uma realidade de alguns cursos de Licenciatura em 

Música, em que “[...] falta mais disciplinas práticas de instrumento e de teoria e 

análise musical” (JULIANE, 2015b)114. O Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE)115, deve estar em consonância com os conteúdos 

programáticos dos cursos de Graduação, porém, Juliane faz um desabafo em sua 

narrativa sobre esse Exame: “Tive o sentimento de ‘tempo perdido’ quando fiz o 

                                                           
113Documento não paginado. 
114Documento não paginado. 
115O Exame tem por objetivo avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de Graduação, ingressantes 

e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O 
ENADE, em 2011 avaliou cursos de Bacharelado e Licenciaturas de diversas áreas, e entre elas os 
cursos de Licenciatura em Música. O Exame foi aplicado aos estudantes concluintes, os quais 
responderam a um questionário on-line (Questionário do Estudante), que teve a função de 
selecionar o perfil dos participantes, o qual continha questões referentes ao contexto, percepções e 
vivências do licenciando com a vida acadêmica, além de explorar questões sobre a infraestrutura e 
a organização acadêmica do Curso, bem como os aspectos da formação profissional. (BRASIL, 
2011b). Com relação às questões do questionário intitulado Percepção de Prova, este referente 
ao Exame, observa-se que os as respostas dos licenciandos em Música da UFRN está em 
consonância com o resultado regional e nacional. Sendo que, com relação ao grau de dificuldade 
da parte de formação geral do Exame, os licenciandos consideraram o Exame, entre o nível de 
dificuldade, entre médio e difícil, sendo 71,4% de nível médio e 14,3% de nível difícil. Com relação 
ao grau de dificuldade na parte de componente específico os resultados apontam que os 
licenciandos desta Instituição apontam que o grau de dificuldade ficou entre MÉDIO com 57,1% e 
DIFÍCIL com 35,7%. Esses dados mostram apenas dados quantitativos, sem um maior 
aprofundamento em relação com outras possíveis variáveis, como currículo do Curso e contexto 
dos licenciandos. (BRASIL, 2011c). 
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ENADE e não consegui responder perguntas que eram obrigação de um aluno de 

Música ou, pelo menos, era saber. Perguntas para analisar um trecho simples de 

uma obra, sobre harmonia.” (JULIANE, 2015b)116.  

A narrativa de Juliane abre uma discussão ampla e complexa com relação ao 

currículo do curso de Licenciatura, em relação a ter necessidade da carreira 

profissional docente que não foram supridas durante a formação inicial, da 

construção das relações dos saberes acadêmicos e o saber das práticas / 

performance musical do futuro professor de Música. Observa-se que mesmo com 

suas experiências e vivências musicais anteriores ao Curso e, concomitante a 

formação profissional, os desafios da atuação docente ainda persistem durante e 

após a formação. Em sua narrativa, Juliane (2015b)117 se assume: “Só sei ser 

professora!. Mas não vou saber mudar uma música para um outro tom, vou ouvir e 

ler uma obra musical sem saber analisar, vou continuar ouvindo notas sem saber 

quase do que se tratam”.  

 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me 
põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a 
ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele 
se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 
para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História. Gosto 
de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, 
econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos 
achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o 
cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei 
também que os obstáculos não se eternizam. (FREIRE, 1996, p. 54). 

 

“Só sei ser professora!” (JULIANE, 2015b)118. Assumindo essa posição em 

seu discurso, passa a ser perceber no mundo e no contexto, presente-futuro, como 

professora de Música, tendo consciência do inacabado e que pretende prosseguir na 

carreira.  

Mesmo Juliane, apresentando uma diversidade de prática instrumental, 

tocando Violão, Flauta e Violoncelo, além de suas experiências em lecionar Música, 

ainda se sente insegura para atuar como professora, mas reconhece suas 

deficiências com relação aos conhecimentos específicos da linguagem e percepção 

                                                           
116Documento não paginado. 
117Documento não paginado. 
118Documento não paginado. 
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musical, e que, mesmo assim, afirma Juliane (2015b)119 [...] “desejo continuar na 

área da Música”.  

A história de vida de Juliane sobre suas relações com a Música, nos traz 

algumas reflexões e questionamentos que é preciso (re)pensar e discutir o currículo 

frente as realidades dos espaços de atuação desses futuros professores. É preciso 

ouvir os licenciandos no decorrer de sua formação profissional, esses 

questionamentos percorrem boa parte da formação de Juliane, e que por meios 

próprios foi procurando construir sua identidade profissional de acordo com os 

contextos e vivências que surgiram concomitantes à sua formação acadêmica.  

 

 Matheus120 e sua Música 

 

Matheus é um jovem licenciando de 19 anos e está no 6º período do Curso. 

Seus primeiros contatos com a Música ocorreram no Ensino Fundamental, quando 

tinha entre 7 e 8 anos de idade, através de um grupo de Flauta coordenado por uma 

professora de Música na escola. Continuou a tocar flauta por um bom tempo e logo 

ampliou o repertório. Mas, algum tempo depois, ao assistir shows de algumas 

bandas, algo “[...] me chamou atenção, a bateria”. (MATHEUS, 2015b)121. 

A partir de seus primeiros contatos com o instrumento, Matheus (2015b) 

sentiu o desejo de aprender a tocar Bateria.  Suas primeiras aulas de Música no 

instrumento foram em um projeto de banda de Música na escola; o ensino de Bateria 

era básico e introdutório.  

 

Bem, passou algum tempo e logo surgiu a oportunidade, era uma 
banda de música. Ao chegar lá, pensei que fosse ter aula de bateria, 
mas não, estava tendo aula de instrumentos que fazem parte da 
bateria, porém de maneira separada, pois era para tocar na banda. 
Ou seja, o meu contato com o instrumento era pouco e, quando 
havia, era por pouco tempo. (MATHEUS, 2015b)122. 

 

Depois de algum tempo, através de um amigo, a mãe de Matheus ficou 

sabendo de uma escola que tinha aulas de Bateria. Foram até o Núcleo de Música 

do SESI para conhecer e entraram em contato com o professor de Bateria, e 

                                                           
119Documento não paginado. 
120Nome fictício. 
121Documento não paginado. 
122Documento não paginado. 
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Matheus logo iniciou suas aulas no instrumento (MATHEUS, 2015b).  Matheus em 

sua narrativa não nos conta muitos detalhes de como o professor ensinava e 

aconteciam as aulas, nem tão pouco de como era o contexto dessa escola.  

Um ano depois, o professor saiu da escola e convidou Matheus para ir 

estudar na escola que tinha fundado há pouco tempo. O estudante conta que 

sempre foi incentivado pelo professor a estudar além da Bateria, então também 

passou a estudar outros instrumentos, como o Teclado, Piano, além de Teoria 

Musical (MATHEUS, 2015b). 

Em sua narrativa, Matheus (2015b) nos conta que um dos principais motivos 

para escolher o curso de Licenciatura em Música foi as orientações que o professor 

de Bateria repassava, no qual um deles era a visão do mercado de trabalho para 

professores de Música. “Um dos principais motivos foi a orientação que tive do meu 

professor de bateria que sempre me indicou fazer o curso de Licenciatura, por 

alguns motivos, no qual um deles foi o mercado de trabalho” (MATHEUS, 2015b)123. 

No ano de 2012, Matheus (2015b) ingressou no curso de Licenciatura em 

Música, e nos conta que o professor foi quem explicava e tirava suas dúvidas com 

relação o curso.  

 

[...] meu professor foi responsável para a escolha desse curso, ou 
seja tirando dúvidas e me explicando um pouco sobre os dois cursos, 
Bacharelado e Licenciatura e já entrei sabendo um pouco sobre a 
perspectiva do curso de licenciatura, a formação de professores. 
(MATHEUS, 2015b)124. 

 

Após ingressar no Curso, Matheus (2015b)125 afirma: “[...] comecei a perceber 

que era realmente ser professor que eu queria”, passa a identificar-se com o Curso e 

os saberes adquiridos. Ao iniciar o Curso, foi selecionado para ser bolsista e fazer 

parte do PIBID126, no qual afirma que foi “decisivo” para sua formação, o que lhe 

                                                           
123Documento não paginado. 
124Documento não paginado. 
125Documento não paginado. 
126O Programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se 

dediquem ao estágio nas escolas públicas. O objetivo principal do Programa é antecipar o vínculo 
entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma 
articulação entre a Educação Superior (por meio das Licenciaturas), a escola e os sistemas 
estaduais e municipais (BRASIL, [20--?]). O PIBID foi implantado na UFRN, no fim de 2007, a 
Licenciatura em Música foi inserida junto com as áreas de Física, Química, Matemática, Biologia e 
Língua Portuguesa, através do primeiro edital da CAPES (BRASIL, 2007), o que torna a 
Licenciatura em Música da UFRN pioneira dentro do Programa.  
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proporcionou entrar em contato com o contexto da Educação Básica e a troca de 

experiência com o professor supervisor (MATHEUS, 2015b)127. 

O PIBID permite que o licenciando entre em contato com o contexto da 

Educação Básica e suas realidades socioculturais, possibilitando uma maior 

articulação dos saberes durante a formação inicial.  

 

A cada período, novas aprendizagens, novas perspectivas. Logo no 
primeiro período entrei no PIBID, onde estou até hoje. Eu diria que o 
PIBID foi e é decisivo para minha formação enquanto professor, pois 
proporciona o contato direto (durante todo o período do curso) com a 
escola, onde podemos ter uma troca de experiência junto ao 
professor supervisor, aprender novas metodologias, enfim, fatores 
muito importantes para minha / nossa formação. (MATHEUS, 
2015b)128. 

 

As primeiras experiências de Matheus (2015b) em ensinar aconteceram no 

projeto Música na Escola, no qual ele foi professor de Flauta Doce durante um 

semestre. Em seguida, passou a dar aulas de Bateria na escola Casa Talento, “[...] 

foi uma experiência muito boa, pois estava dando aula do meu instrumento” 

(MATHEUS, 2015b)129. Ficou como professor nesta Escola por 6 meses.  

Como bolsista do PIBID:  

 

[...] A minha primeira experiência foi assim que ingressei no curso, 
como bolsista do PIBID, e pude começar a ver a realidade da sala de 
aula. Depois foi como professor de Flauta Doce no projeto ‘Música 
nas Escolas’, Macaíba. E outra experiência foi como professor de 
bateria na Casa Talento. [..] Aprendi muito, sobretudo com os alunos, 
no sentido das aulas em si, do andamento, planejamento e na 
metodologia (MATHEUS, 2015b)130, pois como nos diz Paulo Freire: 
‘Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensinar ao 
aprender’. (FREIRE, 1996 apud MATHEUS, 2015b)131. 

 

Atualmente, o licenciando está cursando a disciplina de Estágio 

Supervisionado I – Educação Infantil no NEI / Colégio de Aplicação (CAP) – UFRN, 

o que “[...] está sendo uma experiência muito boa e nova” (MATHEUS, 2015b)132. Ele 

considera a disciplina de Estágio Supervisionado “[...] como uma das disciplinas 

                                                           
127Documento não paginado. 
128Documento não paginado. 
129Documento não paginado. 
130Documento não paginado. 
131Documento não paginado. 
132Documento não paginado. 
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mais importantes” (MATHEUS, 2015b)133, pois proporciona experiências diversas de 

aprendizagem da prática docente, o que favorece o desenvolvimento das 

habilidades docente e a aquisição dos conhecimentos práticos e organizacionais da 

escola.  

 

Atualmente, estou pagando a disciplina de Estágio Supervisionado I 
– Educação Infantil. Estou estagiando no NEI / CAP – UFRN com 
uma turminha muito legal. Está sendo uma experiência muito boa e 
nova. A cada aula planejada / dada, tentamos fazer o melhor para 
que a próxima aula seja melhor ainda e os alunos nos motivam para 
que isso aconteça também.  Nesse sentido, como já comentado, 
considero a disciplina de Estágio Supervisionado como uma das 
disciplinas mais importantes, pois é responsável por levar o futuro 
educador musical para a escola de Educação Básica, 
proporcionando experiências diversas, onde o educador musical em 
formação vivencia situações reais de uma sala de aula, do 
funcionamento da escola, dos alunos, do contexto sociocultural da 
escola, entre outros. (MATHEUS, 2015b)134. 

 

Das dificuldades encontradas no Estágio Supervisionado I, trabalhando na 

Educação Infantil, Matheus (2015b)135 destaca como dificuldades “manter” a atenção 

dos alunos, pois serem “pequenininhos”, passando a criar estratégias para “prender” 

a atenção deles. Atualmente, o licenciando encontra-se como monitor no CIART, 

“[...] proporcionando uma ótima experiência de musicalização no âmbito da escola 

especializada”. (MATHEUS, 2015b)136. 

 

A expectativa que tenho em relação à conclusão do curso é muito 
positiva, levando em conta todos os aspectos já citados. Desejo sim 
continuar na carreira docente. Minha perspectiva é seguir a carreira 
docente acadêmica no âmbito da pós-graduação stricto sensu, 
mestrado e doutorado, tendo também como objetivo ser professor 
universitário. Destaco minhas motivações na decisão de ser 
professor sob tais aspectos: por gostar da área, pelo curso, pelo 
exercício da profissão e pelas experiências durante o curso. 
(MATHEUS, 2015b)137. 

 

As primeiras experiências de Matheus com a Música iniciaram na Educação 

Básica, quando era aluno do Ensino Fundamental I, e participou de algumas aulas 

de Bateria e, na prática musical, na banda de Música da escola. Depois de algum 

                                                           
133Documento não paginado. 
134Documento não paginado. 
135Documento não paginado. 
136Documento não paginado. 
137Documento não paginado. 
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tempo, foi para participar das aulas de Bateria no Núcleo de Música do SESI, e em 

outros espaços formativos. A principal motivação para escolha do curso de 

Licenciatura está relacionada ao incentivo do professor de Bateria, o que motivou o 

desejo de Matheus em ser professor. Durante sua narrativa, podemos observar que 

que a carreira está tomando uma forma, participa ativamente de programas de 

formação como o PIBID, e é bolsista de Música no CIART e no NEI / CAP – UFRN, 

espaços em que ele está desenvolvendo seus saberes práticos atrelado aos saberes 

teóricos e específicos da linguagem musical. Matheus conclui sua narrativa 

contando sobre suas expectativas com relação ao Curso e a continuar na carreira 

docente e destaca as principais motivações que contribuíram para sua decisão.  

 

 Raissa138 e a guitarra 

 

Raissa (2015b) iniciou seus estudos musicais na adolescência, por volta dos 

15 anos de idade. Iniciou seus estudos musicais como instrumentista, através do 

estudo do Violão em uma oficina de Música na escola onde cursava o Ensino 

Fundamental. Ao começar a aprender as primeiras notas e acordes musicais, Raissa 

(2015b)139 diz que: “A música sempre foi algo que despertou em mim um interesse 

exorbitante, e iniciei um sonho em dominar as técnicas para execução instrumental 

do violão”. 

Depois de algum tempo, Raissa (2015b)140 passa a ficar encantada pelo som 

da Guitarra, “[...] paixão pelo timbre da guitarra me levou por esse caminho”. A 

guitarra passa a ser o novo instrumento de estudo, e em 2008 deu início ao estudo 

formal de música no CMAI, no qual cursou por 3 anos e meio. A licencianda nos 

conta que:  

 

O CMAI foi o grande responsável pela minha entrada no curso de 
Licenciatura em Música da UFRN, pois pude me preparar para o 
teste de habilidade específica em música, uma vez que exigia do 
candidato conhecimentos prévios acerca da linguagem musical. 
(RAISSA, 2015b)141. 

 

                                                           
138Nome fictício. 
139Documento não paginado. 
140Documento não paginado. 
141Documento não paginado. 
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Raissa nos conta que sua família foi a grande motivação nesse processo de 

preparação para o curso de Música, e em especial o apoio da irmã, “[...] pois 

estudamos e nos preparamos no mesmo período para a realização do teste de 

habilidade específica em Música” (RAISSA, 2015b)142. A partir do desejo pessoal e 

do apoio da família, no ano de 2011, Raissa ingressa no curso de Licenciatura em 

Música da UFRN. As principais motivações dela foram “o amor pela música”, 

partindo primeiramente de um desejo pessoal e o incentivo da família. (RAISSA, 

2015b)143.  

 

Todas as minhas experiências com a educação musical foram 
através do curso de Licenciatura em Música, nunca tinha entrado em 
uma sala de aula como docente, não sabia como funcionava a 
educação do ponto de vista profissional, na visão de educadora. 
(RAISSA, 2015b)144.  

 

As primeiras experiências de Raissa (2015b) com o ensino de Música 

aconteceram durante a Graduação. Ressaltando a importância das disciplinas de 

Estágio Supervisionado, “[...] uma vez que possibilitam que o discente possa 

conhecer e compreender na prática a educação musical em seus mais variados 

níveis de ensino” (RAISSA, 2015b)145. Na grade curricular do curso de Licenciatura 

em Música da UFRN, encontra-se 4 disciplinas de Estágio Supervisionado.   

O primeiro Estágio Supervisionado de Raissa (2015b) aconteceu na 

Educação Infantil, e como não apresentava nenhuma experiência pedagógica e por 

ser o primeiro momento à frente de uma turma, a licencianda revela que se sentiu 

insegura e um pouco frustrada.  

 

[...] a minha prática docente foi iniciada através da disciplina de 
Estágio Supervisionado I – Educação Infantil, sendo um pouco 
frustrante devido não possuir qualquer tipo de experiência 
pedagógico-musical em sala de aula. Algo que pra mim poderia ser 
evitado se tivéssemos um acompanhamento docente por parte da 
disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em 
Música, visto que não possuía experiência suficiente para elaborar 
um plano de curso para a minha prática educacional, como também 
para a elaboração dos planos de aula e avaliações. (RAISSA, 
2015b)146. 

                                                           
142Documento não paginado. 
143Documento não paginado. 
144Documento não paginado. 
145Documento não paginado. 
146Documento não paginado. 
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Raissa (2015b) nos conta que sentiu falta de mais disciplinas práticas, além 

das 4 disciplinas de Estágio Supervisionado, destinado ao estágio na Educação 

Básica, que compreende desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, a licencianda 

afirma sentir a necessidade de mais disciplinas práticas que preparem o licenciando 

para atuar. 

Mesmo apresentando algumas dificuldades durante o Estágio 

Supervisionado, Raissa (2015b)147 diz que: “[...] busquei de todas as formas 

solucionar esse ‘déficit’ em relação à prática pedagógico-musical, a minha primeira 

experiência de estágio foi frustrante por não possuir experiência de sala de aula e 

em relação ao planejamento pedagógico”.  Ao observar sua narrativa, suas 

dificuldades estavam ligadas a prática, na forma de realizar as atividades com a 

turma, e na sua busca de suprir essa necessidade, Raissa (2015b)148 procura “[...] na 

literatura 'solucionar’ as dificuldades encontradas em campo, pesquisando 

atividades, canções, metodologias e abordagens que pudessem auxiliar a minha 

prática pedagógica de maneira eficaz”. 

Em suas pesquisas teóricas e práticas, Raissa (2015b)149 procurou o CIART e 

o Grupo de Estudos Orff, “[...] essas experiências práticas foram fundamentais para 

as minhas vivências musicais posteriores, pois me senti mais segura como docente”. 

Nesse contexto, complementa afirmando que: “[...] como espaço de formação 

docente para auxiliar na minha formação e prática pedagógica-musical, assim como 

o Grupo de Estudos Orff, um grande auxiliador na minha formação docente”. 

(RAISSA, 2015b)150. 

Através das dificuldades encontradas durante sua formação inicial, Raissa 

buscou construir possiblidades que favorecessem sua construção profissional, pois 

através da sua própria autoavaliação, neste processo de formação inicial, a discente 

pode observar quais as dificuldades encontradas em seu processo de formação.  

Durante a construção de sua narrativa escrita, Raissa (2015b) faz reflexões 

sobre o cenário atual da Educação Musical e suas expectativas com relação à 

carreira docente, o que mostra a sua visão e suas relações com a área.  

 

                                                           
147Documento não paginado. 
148Documento não paginado. 
149Documento não paginado. 
150Documento não paginado. 
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Atualmente, encontro-me como concluinte do curso de Licenciatura 
em Música, minhas expectativas em relação à área de educação 
musical já foram melhores, porém as dificuldades da área são 
enormes, mesmo após a implantação da Lei 11.769 / 2008 de 
obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, o ensino 
de música ainda encontra-se em estado ‘iniciante’ no que se refere à 
música como componente curricular obrigatório, falta espaço para 
dar aula, recursos didáticos, respeito dos outros profissionais da 
educação em relação à disciplina de música na escola, entre outras. 
(RAISSA, 2015b)151.  

 

Sua expectativa com relação à carreira ainda é indefinida, mesmo prestes a 

concluir o curso de Licenciatura ainda se encontra em dúvida e não sabe responder 

se continuará na carreira. Em sua visão romântica da profissão, reconhece as 

dificuldades do profissional e acredita que o professor deve ser mediador do 

processo de conhecimento, e que pode transformar a vida de seus alunos. (RAISSA, 

2015b). 

 

[...] não sei qual será o meu futuro em relação à educação musical, 
tenho outros sonhos e alguns deles bem distantes da área, por esse 
motivo talvez eu não continue como professora de música, ou, talvez 
sim, no momento não consigo responder. [...] A profissão de 
educador é algo maravilhoso e a maior recompensa é saber que 
você conseguiu plantar uma sementinha do conhecimento dentro do 
seu aluno. Por mais difícil que seja a área da educação no Brasil, eu 
acredito que a única forma de transformar o mundo é através da 
educação, ainda há esperança e eu espero que ela nunca morra. 
(RAISSA, 2015b)152. 

 

Ao percorremos os escritos de Raissa (2015b), podemos observar que 

durante a aprendizagem informal e a formal houve momentos de muitas incertezas 

sobre os caminhos a serem percorridos, mas que o desejo pessoal em aprender 

Música foi um dos principais fatores que fez com que a licencianda pudesse superar 

as dificuldades e indagações encontradas no caminho.  

 

 Lucas153 “Fiz tudo por amor...”154  

 

Lucas (2015b) iniciou seus estudos musicais no ano de 2009, precisamente 

no dia 5 de janeiro, dia de seu aniversário de 17 anos. Duas semanas anteriores, 
                                                           
151Documento não paginado. 
152Documento não paginado. 
153Nome fictício. 
154Lucas (2015b). 
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Lucas estava insistindo para um amigo ensiná-lo a tocar Violão. Conseguiu 

convencê-lo, mas tinha uma condição, Lucas deveria ter o Violão. O licenciando diz 

que estava guardando dinheiro há algum tempo, pois já pretendia comprar seu 

Violão como presente de aniversário.  

A partir desse dia, Lucas (2015b) deu início ao estudo do Violão. Seu amigo, 

começou a dar aulas de Violão, repassando os conceitos de notas, acordes e cifras. 

Lucas (2015b)155 diz que teve apenas duas aulas com o amigo, “[...] pois na verdade 

ele estava ensinando e aprendendo sozinho, por meio de sites de cifras e vídeo-

aulas”.  

Depois de alguns meses aprendendo Música no Violão, Lucas (2015b, grifo 

nosso)156 começou a fazer algumas experimentações no instrumento, “[...] comecei a 

fazer do violão uma ‘guitarra’, tocando riffs e frases de guitarristas”, o que fez com 

que ele fosse a procura de uma escola especializada em Música e a Guitarra passou 

a ser seu segundo instrumento, iniciando assim o estudo formal de música. 

“Comprei uma guitarra, e iniciei meus estudos no CMAI [...] nos cursos de guitarra 

elétrica e Linguagem e Estruturação Musical”. (LUCAS, 2015b)157. 

Prestes a concluir o Ensino Médio e cada vez mais envolvido com o estudo do 

instrumento, Lucas começava a mudar seus planejamentos de carreira profissional. 

“Após um ano de curso, estava mudando meus pensamentos profissionais, pois 

tinha focado todo meu estudo do ensino médio na área biomédica. Eu tinha 

pretensões de ser nutricionista ou educador físico”. (LUCAS, 2015b)158.  

Com o passar do tempo, Lucas (2015b) percebe na área da Música uma 

possibilidade de carreira profissional. Sua primeira experiência ao lecionar Música 

surgiu no âmbito familiar, ao dar aulas de Violão para sua prima, passando assim a 

internalizar o desejo de ser professor.  

 

Dei a primeira aula para minha prima Aline, que também era minha 
vizinha. Quando coloquei os pés pra fora da casa dela senti algo 
muito forte dentro do meu peito, tive a certeza: Era aquilo que eu 
queria fazer para o resto da vida, dar aula, ser professor! (LUCAS, 
2015b)159.  
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Além de estar motivado, Lucas passa a ter o incentivo de seu professor de 

Teoria Musical. “Ele percebeu meu interesse pela área e uma vez conversamos 

sobre os possíveis contextos de atuação de um professor de música, o que me 

motivou ainda mais” (LUCAS, 2015b)160. O incentivo do professor faz com que Lucas 

procure se profissionalizar.  

Após 2 anos de curso no CMAI, Lucas (2015b) toma a decisão de prestar 

vestibular para o curso de Licenciatura em Música na UFRN, mas não conseguiu 

realizar a inscrição, pois havia passado o período.  

 

Naquele momento já era tarde, visto que o período de inscrição já 
havia passado. Eu ainda me inscrevi para tentar entrar no curso 
técnico em guitarra. E pelo fato de não estar preparado teoricamente 
e tecnicamente para a prova, não fui aprovado, mas também a 
seleção é bastante exigente. (LUCAS, 2015b)161. 

 

No ano seguinte, com a ajuda do professor, Lucas (2015b) conseguiu se 

inscrever no Curso e foi aprovado.  

 

A minha entrada na universidade foi inesquecível, primeiramente por 
ter conhecimento do resultado no dia do meu aniversário – olha ele 
aparecendo aqui de novo – 5 de janeiro de 2012. Segundo pelo 
histórico familiar que eu tenho: poucos venceram na vida e que eu 
saiba nenhum entrou na Universidade, com exceção do meu primo 
que cursou a licenciatura em química por 2 anos e desistiu do curso. 
(LUCAS, 2015b)162. 

 

Em sua narrativa, Lucas (2015b) nos conta alguns momentos em relação a 

sua escolha e a família. Apesar de ter sido aprovado no curso de Licenciatura, Lucas 

confessa que não sentiu entusiasmo da sua família com relação a sua escolha.  

 

No geral, eu não senti, por parte da minha família um grande orgulho 
de minha aprovação, até porque mudei de um curso com status da 
biomédica para Música de Humanas. [...] Desabafos à parte, a minha 
entrada na UFRN no curso de música, pra mim representou um 
marco na minha vida, pois conheço muitas pessoas bem mais velhas 
do que eu que até hoje não conseguiram reconhecer sua vocação. E 
eu com 20 anos (nesse tempo) já tinha sentido e encontrado minha 
vocação. (LUCAS, 2015b, grifo nosso)163. 
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Antes de entrar na Universidade, Lucas (2015b) trabalhava no comércio, na 

função de vendedor em uma loja de roupas em um Shopping da cidade. Ele nos diz 

que: “[...] Minha aprovação parecia a luz no fim do túnel da escravidão trabalhista”. 

(LUCAS, 2015b)164. 

Durante a escrita de sua narrativa, Lucas colocou títulos em vários momentos 

de sua trajetória, após sua entrada na universidade ele intitula como “Fiz o que fiz 

por amor, por acreditar na educação” (LUCAS, 2015b)165, ao entrar no Curso, passou 

a ver e a conhecer diferentes contextos de atuação para um professor de Música. 

Entre os diversos contextos, surge o Programa Mais Educação, no qual se torna o 

primeiro espaço de trabalho, em que ele passa a atuar como professor / monitor de 

Música. Para atuar no Programa Mais Educação, Lucas foi a Secretaria de 

Educação em busca da vaga, pois ele já conhecia o Programa e sabia que a 

Secretaria de Educação era quem distribuía as vagas dos monitores. (LUCAS, 

2015b). 

Como monitor de Música no Programa Mais Educação, Lucas (2015b) 

lecionava aulas de percussão, dava aulas 2 dias na semana. Ele nos conta que o 

maior transtorno que enfrentava era a distância de sua residência para o local de 

trabalho. “Eu dava aulas na terça, pela manhã e tarde e quinta, pela manhã. Meu 

maior transtorno era pela distância, pois tinha que pegar dois ônibus para ir e dois 

também para voltar, já que eu moro na zona norte de Natal” (LUCAS, 2015b)166. 

Além disso, as dificuldades para lecionar no Programa Mais Educação 

também existiam, Lucas (2015b) passa a ter uma preocupação maior com relação à 

parte pedagógica e didática das aulas, nas quais ele tenta ir adaptando as atividades 

e os recursos didáticos / materiais às aulas para que os alunos pudessem aprender.  

 
Enfrentei dificuldade para lecionar na diversidade de atividade que eu 
levava para os alunos. Eles tinham uma carência muito grande por 
novas vivências. Levei atividades de percussão corporal, percussão 
instrumental, leitura alternativa, brincadeiras inventadas e/ou 
adaptadas por mim para a percussão, como por exemplo, cabra-
cega, vivo ou morto, quente ou frio e estátua. (LUCAS, 2015b)167.  
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Outra dificuldade encontrada, era em relação ao espaço físico para as aulas 

de Música, no qual ele passou a dar aulas de Música em uma praça ao lado da 

escola, e ele precisava dividir este espaço com outras oficinas, como a de capoeira, 

recreação e de dança (LUCAS, 2015b). 

 

Enquanto eu tinha várias caixas com instrumentos percussivos, eu 
não tinha uma sala para lecionar, minha aula era numa praça que 
ficava ao lado da escola. Não só a minha aula, mas a de capoeira, 
recreação e até a de dança. Imagine isso!!! [...] Tive dificuldade no 
início. Nas primeiras aulas os alunos perdiam a atenção muito fácil e 
até corriam para o parquinho que ficava no fim da praça. Eu deixava 
alguns ‘ajudantes’ (alunos) vigiando os outros enquanto eu corria 
atrás dos fujões. (LUCAS, 2015b)168. 

 

Mesmo com as dificuldades encontradas durante sua atuação como monitor 

no Programa Mais Educação, Lucas (2015b)169 nos diz que: “O trabalho era muito 

prazeroso” e gratificante, pois através de seu trabalho ele pode acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos, além de ser reconhecido pelos gestores e 

coordenação da escola pelo seu trabalho.  

 

O trabalho era muito prazeroso. Não há nada mais gratificante para 
um professor do que, por causa de sua aula (também), alguns alunos 
dados como ‘caso perdido’ mudaram suas atitudes e comportamento. 
Não há nada mais gratificante do que você receber cartas, desenhos 
e abraços dos alunos. Não há nada mais gratificante do que sua 
direção e coordenação se impressionarem com as atividades e 
propostas que você traz para sala de aula. (LUCAS, 2015b)170. 

 

Concomitantemente ao curso de Licenciatura e as suas experiências ao 

Programa Mais Educação, Lucas (2015b) foi selecionado para ser bolsista do PIBID, 

então após 6 meses de trabalho no Programa, ele pediu para sair, pois as atividades 

e disciplinas acadêmicas, pesquisas e o PIBID exigia maior disponibilidade de 

tempo, além do fator financeiro.  

 

[...] Um dos fatores para sair do programa foi o esforço da locomoção 
de 1 hora e 40 minutos para ir e mais 1 hora e 40 minutos para 
voltar, do preparativo das aulas em casa, das condições de trabalho. 
Todo esse somatório de percalços não me abalava pelo baixo 
‘salário’. Na época (2013) o Mais Educação – que é um trabalho 
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voluntário – dava um auxílio para alimentação e passagens no valor 
de R$ 300 reais. Esse dinheiro não valia mesmo! Eu fazia pelo amor 
à educação, para tentar mudar alguma coisa na qualidade do ensino 
público, e principalmente por eu ter estudado minha vida toda em 
escola pública. Fiz o que fiz por amor, por acreditar na Educação! 
(LUCAS, 2015b)171.  

 

Ao mesmo tempo em que começou a dar aulas nas oficinas de Música no 

Programa Mais Educação, Lucas (2015b) foi selecionado para ser bolsista no PIBID, 

este Programa torna-se um meio de formação – preparação do licenciando em 

relação a carreira docente e a realidade escolar. Além de incentivar as produções 

acadêmicas dos bolsistas e a participação em congressos e encontros.  

 

O PIBID proporcionou para mim o contato direto com o cotidiano da 
escola pública. Fez eu refletir na minha docência, desde o 
planejamento até a própria atuação.[...] Escrevi relatos de atividades 
e estratégias executadas em sala de aula e reflexões sobre formação 
docente. (LUCAS, 2015b)172.  

 

Durante a formação inicial, surgem como referências positivas e negativas 

durante a Graduação, e durante sua escrita vemos alguns professores como suas 

referenciais profissionais. Lucas (2015b) fala do incentivo e exigência dos 

professores e diz que isso o ajudou em seu processo de reflexão e escritas de 

artigos e que o estimularam a autorreflexão.  

 

No curso da licenciatura encontrei professores que me incentivaram 
e me ajudaram muito. O professor Danilo Guanais foi o primeiro a me 
dar à mão, quando comecei a escrever artigos. O seu jeito firme e 
exigente comigo, me fez ler mais e escrever mais. A proposta de 
Maristella Mosca: a didática em pessoa, me incentivou muito em 
minha postura em sala de aula, atitudes, etc. O professor Álvaro 
Barros, que me ajudou bastante no aprendizado do violão. A 
professora Betânia Melo com toda sua luz e incentivo acadêmico. 
Aos professores que passaram pouco tempo, mas que fizeram a 
diferença: Isaac Samir e Yuri Coutinho. Grandes professores e 
estimulantes da autorreflexão. A professora Carla Santos, que fez do 
meu estágio I o melhor! Essa profissional veio de fora, fez seu 
trabalho e deixou um legado na formação dos que estudaram com 
ela. Uma amiga que até me dava caronas para podermos ir 
conversando sobre ensino, academia, congressos e carreira. Ela nos 
fez ter uma ótima troca de experiências práticas em sala de aula. 
(LUCAS, 2015b)173.  
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Durante o Curso também encontrou problemas com relação aos conteúdos e 

atividades, que na visão de Lucas (2015b) não estavam condizentes com as 

ementas de disciplinas. Lucas nos fala um pouco sobre as disciplinas práticas de 

instrumento e sobre sua busca de ampliar os conhecimentos práticos, tanto no 

instrumento harmônico quanto no instrumento melódico.  

 
Quando entrei no curso já tocava guitarra e violão, mesmo assim fiz 
questão de cursar Práticas de instrumento Harmônico I, II, III, IV 
(violão). Cursei também Flauta Doce I e II e Piano I, II, III, e pagarei o 
IV no próximo semestre. Sempre acreditei que à prática de 
instrumento é muito importante para a formação do licenciando em 
música, por isso cursei todos os que tive chance, inclusive cursei 
Canto e Coral também (I e II). (LUCAS, 2015b)174.  

 

Uma das preocupações de Lucas (2015b) com relação à prática do 

instrumento no curso de Licenciatura está na questão de que o Curso não oferece a 

prática em outros instrumentos, oferecendo apenas os instrumentos de Piano, Violão 

e Flauta Doce.  

 

Um dos defeitos do curso é não oferecer a prática de outros 
instrumentos para os alunos da licenciatura, por exemplo: guitarra, 
violino, violoncelo, bateria, contrabaixo entre outros. Para os 
licenciandos terem acesso ao estudo desses instrumentos eles 
precisam tentar entrar no curso técnico do seu instrumento para 
sanar essa deficiência técnica. (LUCAS, 2015b)175. 

 

Com relação à prática no Estágio Supervisionado, Lucas (2015b)176 acredita 

que: “[...] O Estágio Supervisionado, é uma das, ou até a ‘disciplina’ mais importante 

do curso, visto que o curso tem o objetivo de formar professores e essa atividade é 

essencial para encarar a realidade atual da educação Brasil.” 

Lucas (2015b)177 traz algumas observações com relação às definições do 

contexto de atuação do Estágio. Dentre eles: “O Estágio Supervisionado na 

EMUFRN tem que melhorar, amadurecer, quanto aos contextos, por exemplo, 

Estágio II (Escola Especializada), tem que ser definido onde atuar”. Na opinião de 

Lucas (2015b), o Estágio II deve ser realizado em qualquer contexto especializado 
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em Música. No qual o licenciando pode atuar como professor de instrumento em um 

curso Básico em uma escola particular de Música. 

  

[...] o estágio II deve ser realizado em qualquer contexto de escola 
especializada, inclusive de instrumento. Deve ser escolhido pelo 
licenciando, já que ele poderá direcionar seu estágio para sua área 
de interesse, como por exemplo: eu poderia ter estagiado em uma 
escola especializada com ensino de guitarra (área de meu interesse). 
Infelizmente, irei concluir meu curso sem ter estagiado em contexto 
de ensino de instrumento. (LUCAS, 2015b)178.  

 

No decorrer de sua narrativa, Lucas (2015b) nos fala sobre suas produções 

científicas durante sua participação no PIBID, diz-nos que tem interesse por vários 

temas de pesquisa na Educação Musical e que as produções tornaram-se 

motivações para ele moldar um perfil de pesquisador com pretensões na Pós-

Graduação.  

 

Minha produção científica foi bastante expressiva em 2013 e 2014. 
[...]. Escrevi relatos, reflexões e pesquisas sobre diversos temáticas, 
e submeti para vários congressos locais, regionais, nacionais e até 
internacional. [...] são essas as minhas motivações, além de tentar 
ainda moldar um perfil de pesquisador em mim, com pretensões na 
pós-graduação. (LUCAS, 2015b)179.  

 

Na última parte de sua narrativa escrita, Lucas (2015b)180 colocou o título: 

“Quero ser professor!!!”, aqui ele nos conta sobre suas motivações para continuar na 

carreira docente e desejo em atuar no Ensino Superior ou em um Instituto Federal 

(IF).  

 

No final do curso é o momento de decidir a área de atuação, tendo 
em vista que eu já queria lecionar, hoje me interesso por dar aulas na 
educação básica e futuramente no ensino superior. Quero atuar na 
educação básica para ter essa experiência, que na minha opinião é a 
mais rica, pelo fato de fazer o professor vivenciar a realidade do 
ensino no Brasil. [...] Outra experiência que desejo ter também é a de 
professor de Instituto Federal (IFs) [...] desejaria ter a experiência 
respectivamente da escola pública da educação básica, Instituto 
Federal e por fim Universidade.  (LUCAS, 2015b)181. 
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Ao concluir a narrativa de sua trajetória formativa em Música, Lucas (2015b) 

reconhece a importância desse momento em sua formação, pois pode rever sua 

trajetória, na qual ainda não tinha (re) pensado em seu percurso até este momento.  

 

Esta pesquisa foi bastante importante para mim, primeiramente por 
me fazer parar e refletir sobre minha trajetória musical, pois até hoje 
eu não tinha refletido sobre isso. Outro fator também, é que esta é 
uma forma de apresentar como anda o curso, com bons fatores e 
problemas, com os professores e oportunidades. E por fim, o meu 
olhar sobre tudo o que foi vivenciado por mim, minha trajetória e 
minhas pretensões na área da docência. Agradeço a você por me 
proporcionar essa vivência maravilhosa. (LUCAS, 2015b)182. 

 

Lucas mostra, em sua narrativa, a importância de olhar para si, de rever e 

refletir sobre a própria trajetória pessoal e profissional, assim como os caminhos e 

oportunidades formativas que fortalecem a formação do licenciando. Se projeta 

como futuro professor-pesquisador, e planeja de forma objetiva sua futura trajetória 

profissional.  

 

7.3 As dimensões formativas: caminhos da formação profissional  

 

Na busca de compreender a construção da identidade profissional, através 

das histórias de vida dos licenciandos em Música da UFRN, ressalta-se como é 

complexa e subjetiva cada narrativa, pois trazem em si as relações construídas em 

diversos contextos socioculturais ao longo da vida.  

 

Conhecer é desvendar, na intimidade do real, a intimidade de nosso 
próprio ser, que cresce justamente porque a nossa ignorância vai-se 
dissipando diante das perguntas e respostas construídas por nós, 
enquanto sujeitos entregues ao conhecimento, como dependência da 
compreensão de nosso ser no mundo. Se há um sentido no ato de 
conhecer é justamente este: ao construirmos o conhecimento de um 
dado objeto, não é somente ele que se torna conhecido, mas 
essencialmente o próprio sujeito, isto é, o conhecimento de algo é 
também, simultaneamente autoconhecimento. (GHEDIN, 2005, p.. 
141).  

Os caminhos formativos nos conduzem para uma (trans)formação constante 

de nossa identidade, seja pessoal ou profissional, e que não depende somente dos 

cursos e das práticas vivenciadas durante a formação inicial, mas estão vinculadas à 
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todas as atividades ao longo da  vida do sujeito. As narrativas apresentam relações 

repletas de significados concebidos ao longo de suas vivências e experiências 

individuais e coletivas no cotidiano de ser estudante e ser / estar professor.  

Através dessas relações e inter-relações dos licenciandos, identificamos três 

principais dimensões formativas que estão interligadas uma a outra e que 

corroboram para a construção da identidade profissional docente do licenciando. A 

primeira, denominamos de Dimensão Pessoal, pois identificamos nas primeiras 

relações sociais as motivações que impulsionaram a busca em querer aprender 

Música e/ou instrumento, além de sofrer influência e incentivo de terceiros, como 

familiares, amigos e os primeiros professores; a segunda, a Dimensão Formativa 

Identificada, a qual está relacionada com os primeiros momentos do estudo de 

Música, seja em âmbito informal, não formal ou formal de ensino de Música, 

momento de identificação com a carreira profissional / área, chegando à formação 

profissional através de curso superior; a última, é a Dimensão Profissional de 

Atuação, que está atrelada a busca pela inserção no mercado de trabalho, através 

da atuação do licenciando / profissional, como por exemplo a atuação em projetos 

de musicalização em igrejas, ONGs, programas sociais e escolas de educação 

básica. 

 Essas dimensões então interligadas, pois permitem aos licenciandos que 

mantenham suas relações socioculturais como espaços de aprendizagem e ensino, 

além de identificação pessoal e social aos contextos, como por exemplo, na 

narrativa de Iago (2015b), em que até os dias atuais ele ainda mantém suas 

relações com a igreja, ambiente no qual construiu suas primeiras relações com a 

Música (Dimensão Pessoal), em seguida, passou a lecionar Música e decidiu pela 

carreira docente (Dimensão Formativa Identificada) e que, posteriormente, passaria 

para uma Dimensão Profissional de Atuação, que no caso de Iago acontece 

concomitantemente a dimensão anterior. Observa-se que a relação das três 

dimensões acontece como uma engrenagem, e que podem acontecer 

concomitantemente, aos saberes da experiência de vida atrelado aos saberes 

específicos da formação profissional, conforme visualizado na Figura 2.   
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Figura 2 - Dimensões da formação profissional 

 

Fonte: A autora (2015). 

 

Ao observar essas múltiplas relações sociais, nas diferentes dimensões 

formativas, construímos e (trans)formamos nossa identidade profissional. A 

construção da identidade profissional docente é uma grande interação de relações 

sociais que construímos ao longo de nossa história de vida, trata-se de uma 

construção social, em que muitos fatores e contextos se intercruzam abrindo 

possibilidades para se pensar o trabalho docente. Através dessas relações, 

acontece a identificação, contribuindo para a abertura da Dimensão Formativa 

identificada, no qual passamos a planejar e a construir os caminhos para nossa 

trajetória formativa, visando desenvolver a Dimensão Profissional de Atuação. 

Para García (2010), a construção da identidade profissional se inicia antes da 

formação inicial, mas se consolida nesta e se prolonga ao longo da vida. Essa 

identidade não surge automaticamente após a titulação, ela é construída e modelada 

ao longo da trajetória profissional. A construção da identidade profissional é um 

processo individual e coletivo, conduzindo a configurações e representações 

subjetivas da profissão docente.  
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Figura 3 - Relações formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2015).
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Na Figura 3, em azul, denominado de dimensão pessoal, pudemos identificar 

nas narrativas que a construção profissional do licenciando inicia antes de sua 

entrada no curso de Licenciatura, essas primeiras relações com a aprendizagem e o 

ensino de Música, mesmo o licenciando estando em momento de aprendizagem, 

ele, em alguns casos, também assume a função de ensinar, o que se torna uma 

identificação com a futura escolha / carreira profissional.  

Nas narrativas escritas, os licenciandos revivem lembranças, personagens 

referenciais e cenários formativos, momentos vividos com a família, na igreja, na 

escola e no cotidiano de suas relações sociais.  

As primeiras experiências dos licenciandos com a Música aconteceram em 

espaços informais de ensino, como a igreja e em espaços e projetos de 

musicalização, como narrado por Iago (2015b) e Juliane (2015b), além da 

autoformação musical, no caso de Lucas (2015b), no qual iniciou seus estudos no 

Violão através de um amigo, e este estudava Música por meio da internet. Essas 

primeiras relações formativas com a Música aparecem na dimensão pessoal, no qual 

ocorreram através do desejo pessoal do sujeito em querer aprender Música / 

Instrumento. Nota-se que as vivências anteriores à entrada na formação inicial 

acadêmica reforça a identificação do sujeito com a futura carreira profissional, pois a 

partir dos primeiros contatos com o ato de ensinar, eles passam a se perceber como 

responsáveis pela própria formação, como pudemos observar na história de vida de 

Iago (2015b) e de Lucas (2015b).  

Essas primeiras vivências musicais desenvolvem nos sujeitos, um sentimento 

de identificação, principalmente por gostar de música ou pelo desejo de continuar 

aprendendo um instrumento, ou ver uma nova possibilidade de inserção do mercado 

de trabalho. 

Essas primeiras vivências formativas musicais parecem ser intensas, por 

permitir que o sujeito, além de aprender, tenha a possibilidade de ensinar o que 

aprendeu, na narrativa de Iago (2015b), no contexto da igreja, passou a dar aulas de 

instrumento, e Lucas (2015b) passou suas primeiras experiências com ensino de 

Música aconteceram no âmbito familiar, ao tentar ensinar sua prima a tocar Violão e 

após entrar na Graduação passou a ser monitor da oficina de Música no Programa 

Mais Educação. Tanto, Juliane (2015b) como Raissa (2015b), passaram a ter como 

primeira experiência em lecionar Música, somente após entrada no curso de 

Licenciatura. Juliane (2015b) passa a lecionar Música no Programa Mais Educação. 
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Raissa (2015b) tem sua experiência como docente em Música apenas através do 

Estágio Supervisionado, no qual pode dar início a construção de sua prática 

docente.  

Os licenciandos confessam que as principais dificuldades encontradas 

durante a atuação, seja em atividade acadêmica como o Estágio Supervisionado ou 

em atividades extracurriculares, em espaços informais de ensino, enumeram a falta 

de experiência, falta de estrutura e de materiais e instrumentos como um dos 

principais desafios encontrados na atuação docente. Da relação com o saber da 

prática docente, podemos identificar que os licenciandos, antes mesmo de adentrar 

no curso superior, já apresentam certa experiência em ensinar, passando a replicar 

os conhecimentos práticos aos quais foram ensinados, mas na busca de se 

qualificarem através do ensino formal de Música.  

Nas narrativas dos licenciandos, com relação aos saberes práticos durante a 

atuação no Estágio Supervisionado, é possível identificar pontos comuns nos 

acontecimentos, como os desafios, o trabalho, o planejamento, a criação de 

atividades pedagógico-musicais, momento em que passam a mobilizar saberes da 

experiência anterior, refletindo sobre a própria prática e sobre si. O Estágio e as 

aprendizagens anteriores, como os saberes da experiência dentro da UFRN e fora 

desta, reforçam a construção profissional do licenciando. O Estágio Supervisionado 

traz características específicas com relação a seu projeto político-pedagógico, além 

de objetivos e preocupações formativas diversificadas para cada tipo de estágio no 

curso de Licenciatura em Música.  Nas narrativas dos licenciandos, observamos que 

há certo impasse com relação aos espaços de atuação de algumas modalidades de 

estágio, como pudemos ver na narrativa de Lucas (2015b).  

Para Pimenta (1997, p. 41), o papel da universidade e dos cursos de 

formação inicial deve desenvolver uma construção reflexiva de si e da própria 

formação, ao afirmar que: “[...] desenvolva nos alunos a capacidade de investigar a 

própria atividade para, com base nela, constituir e transformar os seus saberes-

fazeres docentes num processo contínuo de construção de suas identidades como 

professores [...]”. 

A formação inicial precisa oportunizar e desenvolver reflexões e a prática 

investigativa sobre o processo de aprender a ensinar do licenciando, o que contribui 

para um desenvolvimento profissional no qual o licenciando identifica-se com a 

carreira docente e com os diversos contextos de atuação do professor de Música.  
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Vemos que a construção profissional docente passa por diversas 

mobilizações de saberes, tanto os saberes experienciais como os saberes teóricos e 

específicos. Através desse processo de construção de si e de reflexão sobre a 

prática, o licenciando passa a construir sua identidade profissional, é no espaço do 

Estágio que ele deve passar a compreender sobre o trabalho docente, a sala de 

aula, a organização escolar, a sociedade e o contexto ao qual estará inserido.  

O início da carreira profissional docente é um momento marcado por muitas 

descobertas entre erros e acertos, tornando-se um momento de choque com a 

realidade. Ao se tratar da carreira docente é preciso compreender os futuros 

professores, em relação ao “aprender a ensinar”, pois passam por diferentes 

momentos de construção, apresentando exigências pessoais, profissionais, 

organizacionais, etc., específicas e diferenciadas (GARCÍA, 2013, p. 112). É 

necessário reconhecer que essa iniciação à carreira docente se configura em um 

momento intenso de aprendizagem e de superação das dificuldades encontradas, 

além do mais, que essas relações implicam em decidir permanecer ou não na 

profissão docente.  

Nas narrativas dos licenciandos, observamos diversas consonâncias em 

relação às dificuldades sentidas no momento da atuação docente, como por 

exemplo, a falta de estrutura física e de materiais específicos de Música, a 

dificuldade em desenvolver atividades compatíveis com a faixa etária dos alunos; a 

diversidade de espaços / ambientes de atuação profissional e que entram em 

conflito com os conhecimentos adquiridos na formação inicial; a insegurança do 

licenciando e a preocupação com a própria capacidade e competência para ensinar.  

Nota-se que os licenciandos apresentam conhecimentos e comportamentos 

que, em alguns casos, podem gerar conflitos consigo mesmo. Pois podem ainda 

estar formulando representações sobre si, sobre os conhecimentos adquiridos e 

sobre a própria atuação que não condiz com a realidade, por isso essa sensação de 

insatisfação, como na narrativa de Juliane (2015b)183, em que assume: “Só sei ser 

professora!”, mas apresenta, ao final de seu relato, uma certa insatisfação e 

insegurança em si mesmo. “Só sei ser professora! Mas, não vou saber mudar uma 

música para um outro tom, vou ouvir e ler uma obra musical sem saber analisar, vou 

continuar ouvindo notas sem saber quase do que se tratam” (JULIANE, 2015b)184. 

                                                           
183Documento não paginado. 
184Documento não paginado. 
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É nessa dinâmica da prática docente e na reflexão da própria ação, que os 

licenciandos passam a incorporar e dar significados que marcam suas trajetórias 

formativas.  

 

[...] a identidade se constrói na dinâmica pessoal e social, portanto 
não se conclui, e uma vez que o processo de ser professor é refletir 
sobre sua própria atividade docente, compartilhando-a e fertilizando-
a com as experiências e os saberes de outros que os professores 
vão significando para si o ser professor. (PIMENTA, 1997, p. 55).  

 

Diante das incertezas da própria formação profissional, nota-se que nas 

narrativas existe um sentimento de reconhecimento do inacabado, no qual o 

licenciando sente-se e assumisse-se como professor de Música, mas não hà tanta 

certeza com relação à permanência na carreira docente, como podemos observar na 

narrativa de Raissa.  

 

[...] não sei qual será o meu futuro em relação à educação musical, 
tenho outros sonhos e alguns deles bem distantes da área, por esse 
motivo talvez eu não continue como professora de música, ou, talvez 
sim, no momento não consigo responder [...]. (RAISSA, 2015b)185.  

 

A questão da construção da identidade profissional requer que o sujeito esteja 

envolvido com o processo de pertencimento com a carreira, essa sensação de 

pertencimento é variável, o que pode oscilar de acordo com as motivações que o 

sujeito apresenta em um determinado momento. O que quer dizer, que neste 

momento, Raissa pode ter mudado de opinião com relação a sua permanência ou 

não na carreira docente. Essas (trans)formações da identidade acontecem mediante 

as relações que estabelecemos durante nosso processo de construção profissional 

ao longo da vida.  

A multiplicidade de atuação, nos diversos contextos, formal, não formal e 

informal possibilita que o licenciando desenvolva sua autonomia em relação a sua 

prática docente. Cada contexto apresenta um sistema organizacional que permite o 

licenciando variar suas preferências de atuação, essas podem estar ligadas com as 

vivências formativas anteriores do licenciando, como por exemplo: suas primeiras 

experiências com a Música terem acontecido em uma ONG. O que faz com que o 

                                                           
185Documento não paginado. 
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sujeito se identifique com o contexto, apresentando maior interesse pelas atividades 

práticas neste ambiente.  

 Um dos fatores importantes, narrados pelos licenciandos, são as 

contribuições do PIBID na formação deles, no caso de Lucas (2015b) e Matheus 

(2015b) dentro do programa PIBID, passaram a manter uma aproximação maior com 

o contexto da Educação Básica e ampliaram as possibilidades de desenvolverem 

um olhar crítico sobre a própria prática profissional, pois o PIBID torna-se um espaço 

de incentivo da produção do conhecimento e de desenvolvimento da pesquisa, 

contribuindo para uma maior reflexão do sujeito sobre si. Neste contexto formativo, o 

licenciando, além de atuar, passa a investigar o espaço de atuação, sua prática e 

formação profissional, o que colabora para uma formação-ação-investigação do 

próprio sujeito, produzindo saberes e formalizando os saberes da prática docente.  

Ao compreender a história de vida dos licenciandos em Música, 

principalmente no que cerca a formação profissional acadêmica, se faz necessário 

mobilizar no licenciando um olhar para si e para o outro, na busca dele 

compreender seu percurso formativo ao longo da vida, assim como suas escolhas 

em relação ao futuro.   

 

No que tange à formação de professores, é tempo de os professores 
formarem-se afirmando as dimensões pessoais (o eu individual) e as 
dimensões profissionais (o eu coletivo), nas quais o processo 
formativo deve alicerçar-se. Significa, principalmente, redescobrir o 
reservatório oculto, das imagens e do pensamento indireto, por vezes 
esquecido, mas que estando vivo dentro da nossa consciência é tão 
ou mais importante que o pensamento direto, sendo, portanto, motor 
para que possamos nos colocar numa relação renovada conosco, 
com os outros e com o mundo. (PERES; ASSUNÇÃO, 2010, p. 154-
155). 

 

Neste entrelaçamento de histórias de vida, vemos que precisamos refletir 

sobre o sentimento de inacabamento no processo de construção de si, tanto pessoal 

quanto profissional, pois é neste sentimento que passamos a refletir sobre si, com o 

outro e com o mundo, dinâmica de constante renovação, postulando um processo 

de autoconhecimento, no qual passa pertencer aquilo que ele deseja vir a ser.  

Neste capítulo passamos a conhecer as histórias de vida e os caminhos 

formativos percorridos pelos licenciandos em Música da UFRN, sabendo-se como 

sujeitos singulares e coletivos, e que nossa construção identitária é resultado de 

nossas interações nos diversos contextos ao qual pertencemos e que a construção 
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de uma identidade profissional ultrapassa as relações entre licenciando e formação 

acadêmica, pois existem muitos outros fatores que corroboram nesta constituição de 

si. Pela análise das histórias de vida foi possível compreender que a construção da 

identidade profissional é um constante (re)aprender, pois no mesmo momento em 

que se está articulando e construindo um perfil profissional, passa-se a se reinventar 

constantemente frente às relações que estabelecemos em nossa vida cotidiana.  
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Escrever sobre o processo de formação parece, aos olhos de 

quem jamais o fez, uma tarefa fácil. Mas fixar na escrita o que 

se tenta pegar no ar, o que foge e escapa a cada tentativa, é 

um trabalho ao mesmo tempo laborioso, sedutor e 

consideravelmente formador. (PASSEGGI; SILVA, 2010b, p. 

36). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em lágrimas, vejo que é hora de concluir, de colocar o ponto final neste 

episódio de minha vida. Mergulhada em incertezas pessoais, minha identidade 

profissional exige de mim e é preciso superar as aflições da vida e escrever.  

Jamais pensei que seria fácil compreender o outro e sua trajetória formativa e 

de vida, o fiz, sem qualquer julgamento, ou com o objetivo de avaliá-los. Ao me 

entregar nesta busca cheia de incertezas, vejo que esta etapa foi um dos processos 

mais (trans)formadores em minha vida, momento de (re)viver toda a minha história 

de vida e de compreender a trajetória construída até este momento. Neste processo 

de investigação e de formação, pude desenvolver minha autonomia profissional, e 

perceber quem sou.  

Neste momento de olhar o caminho percorrido nesta dissertação, vejo que 

essa partilha de reflexões, formações e transformações, não foi um momento tão 

solitário, pois ao conhecer a Pesquisa (Auto)biográfica fui seduzida por um mundo 

novo e encantador das histórias de vida, foi uma busca incessante por referências 

que pudessem dar suporte as minhas inquietações sobre o outro e sua construção 

profissional, e assim fui construindo um caminho muito subjetivo e delicado.  O 

conhecer o outro e sua história de vida é um terreno novo, complexo e dinâmico, e 

que por esta razão, as incertezas sobre os resultados aumentavam mais, imersa 

neste terreno pude aprender e perceber o outro além do que os meus olhos viam, 

pude conhecer o outro através de suas representações, da forma como ele se 

reconhece e assim entrelaçar essas histórias à minha vida.   

Esta investigação teve por objetivo principal compreender a construção da 

identidade profissional do licenciando em Música, os principais questionamentos 

foram: Como o licenciando percebe sua própria trajetória de vida e de formação 

como condutor essencial na construção da identidade profissional? Quais as 

experiências e vivências formativas, que os licenciandos construíram ao longo da 

vida, que favoreceram sua formação profissional? Em busca de respostas para 

essas inquietações, utilizou-se como recurso de coleta de informações as fontes 

autobiográficas, no qual consistiu em um formulário aberto e na escrita de um ensaio 

autobiográfico de 5 licenciandos do curso de Música. A princípio responderam o 

questionário aberto 15 licenciandos do curso de Música, dos quais 5 passaram a 
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escrever o texto do ensaio autobiográfico, o requisito para escolha dos 5 

licenciandos é que eles estivessem para concluir o Curso no decorrente ano.  

Após a recolha das fontes autobiográficas, deu-se início à análise 

cointerpretativa, a qual aconteceu em 3 momentos de leitura: a primeira foi uma 

leitura exploratória, que consistiu de uma leitura preliminar das narrativas escritas 

dos licenciandos e que nos permitiu conhecer suas histórias de vida e as principais 

dimensões formativas de cada licenciando; o segundo momento, foi a leitura 

identificada, no qual passamos a identificar as temáticas de cada narrativa e a 

organizar em um Quadro (Quadro 2), na primeira coluna continha as temáticas 

identificadas, na coluna do meio o trecho da narrativa e na terceira, as observações 

e comentários sobre o trecho; no terceiro momento foi a leitura crítica, no qual 

passamos a construir o texto cointerpretativo das narrativas autobiográficas, 

trazendo as percepções e compreensões sobre as histórias de vida dos 

licenciandos. 

Cada história de vida, aqui cointerpretada, me colocou em um constante 

movimento de reflexão sobre o outro e sobre mim, pois na busca de compreender o 

outro e sua história de vida passei a refletir sobre a minha própria história, 

construindo e refazendo meu próprio caminhar existencial neste processo de 

investigação e formação.  

Ao narrar suas histórias de vida e seus percursos formativos em Música, os 

licenciandos revisitaram e reconstruíram suas vivências e experiências que jamais 

haviam revelado, momentos que, talvez, nem eles tinham consciência da 

complexidade dos caminhos percorridos, e nas escritas passaram a florescer na 

própria história.  

Na construção da cointerpretação das narrativas, observou-se as temáticas 

consonantes e dissonantes no desenvolvimento das análises. Identificou-se nas 

narrativas 3 principais dimensões formativas que viabilizam a constituição da 

identidade profissional do licenciando em Música. Denominou-se as dimensões em: 

Dimensão Pessoal, Dimensão Formativa Identificada e Dimensão Profissional de 

Atuação. A Dimensão Pessoal é caracterizada pelas primeiras relações sociais que 

impulsionaram a busca em aprender Música e/ou instrumento, momento em que o 

licenciando passa a sofrer influência de familiares, amigos e os primeiros 

professores; A Dimensão Formativa Identificada apresenta os primeiros momentos 

do estudo de Música, inicia-se o processo de identificação e de construção da 
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carreira profissional no ensino superior; A Dimensão Profissional de Atuação, 

compreende-se pela ação prática do sujeito no ato de ensinar, na busca de inserção 

no mercado de trabalho, através da atuação do licenciandos em contextos, formais, 

informais e não-formais. Ao analisar a dinâmica de cada dimensão, constata-se que 

elas não apresentam uma ordem estática de acontecimentos, mas que podem 

acontecer simultaneamente. As dimensões formativas estão interligadas, pois fazem 

parte do processo das relações sociais nos diversos contextos.  

A presença da família nas histórias de vida dos licenciandos torna-se um dos 

primeiros incentivadores neste processo de busca em aprender Música. A família é o 

elo entre o querer e o aprender, o que possibilitou uma ampliação das vivências e 

experiências musicais dos licenciandos na primeira dimensão pessoal. A família 

também surge como uma das principais motivações neste processo de identificação 

e de busca pela formação inicial em nível superior.  

Os contextos informais e formais de aprendizagem constituíram a 

identificação com a carreira musical, possibilitando as primeiras experiências com o 

ato de ensinar. Essas experiências possibilitaram aos licenciandos, o 

desenvolvimento de suas primeiras habilidades musicais e a autonomia na busca 

pela profissionalização, pois se passa a perceber atuante na carreira docente.  

O processo de construção da identidade profissional, parte da identificação do 

sujeito sobre si e sobre o outro. É um processo de transformação do indivíduo, 

assim como de suas habilidades, competências e autonomia. Ao constituir-se como 

professor, o sujeito constrói uma trajetória ao longo da vida, assumindo sua 

identidade social e profissional, no qual é resultado das relações socioculturais e 

interpessoais que mantemos por toda nossa vida. Por isso, a identidade é um 

processo contínuo de mudanças e transformações em que o sujeito constrói e 

reconstrói a si mesmo.  

A identidade não é um produto; ela é construída e reconstruída na medida em 

que nossas relações socioculturais acontecem, vai moldando-se entre as certezas, 

incertezas, formações e transformações, é um movimento complexo de identificação 

e estranheza entre si e outros sujeitos. Nesta perspectiva, as experiências pessoais 

tornam-se centrais na constituição de nossa identidade, pois tornam-se maneiras de 

se constituir e de representar-se para si e para o outro.  
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A construção da identidade profissional é um processo contínuo e complexo, 

pois entrelaça histórias de vida pessoal e profissional que se configuraram nas 

diferentes dimensões.  

Essa dinâmica da construção de si apresenta sensações e questionamentos 

sobre a própria trajetória e sobre a própria escolha profissional. As inquietações 

sobre a formação profissional ainda persistem, nesta busca de compreender o 

sujeito e sua construção profissional, mas é preciso entender que o próprio sujeito 

vai moldando-se ao processo de formação pessoal e profissional.   

Conclui-se que a busca de compreender a construção da identidade 

profissional do licenciando em Música é um processo complexo, dinâmico e contínuo 

de desenvolvimento pessoal e profissional. As dimensões formativas se entrelaçam 

nesse processo de construção de si, e a sensação de inacabamento faz parte do 

processo de construção e (trans)formação, pois nos conduz a questionamentos e a 

busca de respostas e reflexões sobre si e sobre o outro.  
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APÊNDICE A – Questionário Aberto 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 

QUESTIONÁRIO ABERTO  
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  

Idade:  

Período do Curso:  

Cursou estágio?    Sim (     )       Não (     ) 

Em caso afirmativo. Qual (ais) estágio?_______________________________ 

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Nesta parte do questionário, apresentamos questões referentes à 

formação musical anterior ao ingresso no curso de Licenciatura em Música, 

além das principais motivações e atividades musicais praticadas por você. 

a) Qual a sua formação musical antes de ingressar no curso de 

Licenciatura em Música? 

b) Qual / Quais os principais motivos que te levou a escolher o curso 

de Licenciatura em Música? 

c) Qual / Quais foram sua primeira(s) experiência(s) como professor / 

monitor de Música e onde atua / atuou? 

d) Quais as atividades desenvolvidas por você neste(s) espaço(s)? 

e) Há quanto tempo você atua / atuou nesse(s) espaço(s)? 

f) Qual (is) as principais dificuldades enfrentadas para desenvolver o 

seu trabalho? 

g) Qual(is) a faixa etária de seus alunos? 

h) Além de atividades de ensino de Música, você realiza ou participa 

de outras atividades? Em caso positivo, quais? 

i) Essas atividades contribuem para sua prática como professor? De 

que forma? 

j) Você faz avaliação de seu trabalho? Em caso afirmativo, como? 



146 

 

 

FORMAÇÃO NA LICENCIATURA EM MÚSICA 

a) O que você gostaria de ter estudado e/ou vivenciado durante o 

curso de Licenciatura em Música e que ajudaria em sua prática? 

b) Na sua opinião, qual deve ser o perfil profissional e quais as 

habilidades que o futuro professor de Música deve dominar para atuar nos 

diversos contextos de ensino? 

c) Qual a sua opinião sobre a disciplina Estágio Supervisionado?  

d) Qual a sua opinião sobre o currículo do curso de Licenciatura em 

Música da UFRN? 

e) Na sua opinião, você acha as disciplinas do currículo suficientes 

para sua atuação profissional? Por quê? 

f) Qual(ais) era(m) a(s) sua(s) expectativa(s) ao ingressar no curso de 

Licenciatura em Música? 

g) Qual(ais) a(s) sua(s) atuais expectativa(s), neste momento, com 

relação à profissão? 

h) Você se sente capacitado para atuar / trabalhar nos diversos 

contextos de ensino?  Por quê? 

i) Você pretende atuar / trabalhar profissionalmente como professor de 

Música na Educação Básica? Por quê? 

j) Qual(ais) a(s) principal(is) atividade(s) musical (is) que você 

considera que contribuíram para sua construção profissional? 
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APÊNDICE B - Roteiro Informativo e Orientações para o Ensaio Autobiográfico 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 
 

ROTEIRO INFORMATIVO E ORIENTAÇÕES PARA O ENSAIO 
AUTOBIOGRÁFICO 

 
 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME:______________________________________________________________ 

TELEFONE:_________________________________________________________  

EMAIL:______________________________________________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA:_____________________________________________ 

CURSO:____________________________________________________________  

ESTÁ FAZENDO ESTÁGIO? (  )SIM      NÃO (  ) QUAL(IS)?___________________ 

 
 

Caro licenciando,  

Obrigada por, gentilmente, ceder parte de seu tempo para participar dessa 

pesquisa. A orientação para a mesma é que você conte sua história de vida desde a 

escolha do curso de Licenciatura em Música até os dias atuais, além disso inclua suas 

vivências e experiências musicais realizadas fora da UFRN, como por exemplo: se 

ministra aulas de Música, se faz apresentações públicas musicais entre outras 

atividades além do curso de Licenciatura.  

Suas narrativas devem ser escritas no diário de formação entregue pela 

pesquisadora responsável pelo estudo. 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. 

Será como uma carta para alguém que não te conhece, e você precisa relatar 

suas experiências musicais, tanto na aprendizagem como no ensino. Algumas 

perguntas poderão te orientar na construção de sua narrativa de formação. A riqueza de 
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detalhes na narrativa é importante, pois faz parte da sua história de vida e de sua 

formação como futuro professor de Música.  

Segue abaixo algumas perguntas que orientarão suas narrativas: 

1) Como você iniciou seus estudos musicais? Com que idade? Onde?  

2) Qual (is) foi(ram) a(s) motivação (ões) para você querer estudar / aprender 

Música?  

3) Qual instrumento você toca / canta?  

4) Há pessoas de sua família que estudam Música?  

5) Quais as suas experiências musicais anteriores a entrada no curso de 

Licenciatura em Música? 

6) Você já deu aula de música? Como isso aconteceu?  

7) Quais suas experiências em ensinar? Locais em que ensinou?  

8) Porque motivo você escolheu o curso de Licenciatura em Música?  

9) O que você acha da disciplina Estágio Supervisionado em Música?  

10) Quais as dificuldades que você encontrou durante o Estágio Supervisionado?  

11) Como você tentou solucionar essas dificuldades?  

12) Qual(is) o(s) tipo(s) de atividade(s) que você realizou durante o Estágio?  

13) Quais as suas expectativas com relação à conclusão de seu Curso?  

14) Você pretende continuar na carreira de docente após concluir seu Curso? Por 

que?  

15) Quais as motivações que contribuíram para sua decisão de ser professor de 

Música?  

Estas questões são apenas um roteiro temático para que você conte em 

detalhes sua trajetória na Música e suas escolhas durante sua formação inicial no curso 

de Licenciatura em Música. Sua identidade será mantida em sigilo e não será divulgada. 

Na análise de dados escolheremos um nome fictício para poder utilizar na pesquisa. Na 

sequência deste informativo você poderá dar início à escrita de sua narrativa. Desde já 

agradecemos sua atenção e a doação de sua narrativa de formação para esta pesquisa.  

 
 

______________________________ 
Gislene de Araújo Alves¹ 

Pesquisadora responsável 
 
 

¹Mestranda em Música no Programa de Pós Graduação em Música da UFRN e Professora de Arte - 
Música no IFRN. Contato: (84)9663-0446; Email: gislene_artes@hotmail.com 

 Orientadora: Profª. Dra. Valéria Lázaro Carvalho do Programa de Pós Graduação em Música da 
UFRN. 

mailto:gislene_artes@hotmail.com
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APÊNDICE C - Termo Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

TERMO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro licenciando, você foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para 

participar da pesquisa intitulada: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

DE LICENCIANDOS EM MÚSICA: um estudo de narrativas autobiográficas, que tem 

como objetivo: compreender as dimensões formativas dos licenciandos em Música 

sobre a  construção da identidade profissional docente. Este estudo está baseado 

na abordagem qualitativa tendo como método a Pesquisa Autobiográfica, utilizando 

como recursos de recolha de dados às narrativas e as trajetórias de vida dos 

licenciandos em Música.  

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 em sua relação com o(s) pesquisador (a) ou com a 

instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha.  

 

Natal, _____de ____________de 2015. 

 

________________________                       _____________________ 
   Licenciando voluntário                                 Gislene de Araújo Alves¹ 

                                                           PPGMUS / UFRN 

 

 

¹Mestranda em Música no Programa de Pós Graduação em Música da UFRN e Professora de Arte - 
Música no IFRN. Contato: (84)9663-0446; Email: gislene_artes@hotmail.com 
Orientadora: Profª. Dra. Valéria Lázaro Carvalho do Programa de Pós Graduação em Música da 
UFRN. 

mailto:gislene_artes@hotmail.com

