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RESUMO 

Este trabalho apresenta, discute e analisa como se constituem e de que forma se articulam os 

saberes docentes de um professor de música atuante no projeto social SESC Cidadão. Para 

alcançar tal objetivo foi realizada uma pesquisa que teve os seguintes objetivos específicos: 

verificar aspectos gerais acerca da formação cultural-profissional do professor atuante no 

SESC Cidadão; compreender de que forma os saberes adquiridos na formação “formal” do 

professor têm subsidiado sua ação pedagógica no projeto social; identificar e analisar quais os 

saberes profissionais que alicerçam a atuação desse professor no âmbito do projeto SESC 

Cidadão. O referencial teórico do trabalho está fundamentado nos estudos sobre saberes 

docentes propostos por Tardif (2014) e outros estudos da área de educação e educação 

musical que abordaram tal temática. A metodologia utilizada foi o estudo de caso tendo como 

principais instrumentos de coleta de dados observação direta, entrevistas semiestruturadas, 

pesquisa documental e estudos bibliográficos. Os dados foram organizados e analisados 

qualitativamente com ajuda do software Atlas.ti. Os resultados demonstram que os saberes 

docentes do professor de música se constituíram ao longo de sua trajetória educativo-musical, 

tanto por meio de experiências pré-profissionais vividas como ex-aluno de projeto social 

quanto através de experiências profissionais como professor de música do conservatório e do 

projeto SESC Cidadão. Além disso, compõe seu leque de saberes sua trajetória formativa, 

estabelecida principalmente no curso de licenciatura em música e de especialização em 

musicoterapia. Seus saberes docentes se articulam na prática de diversas formas, desde o 

modo como lida com as crianças, adolescentes e jovens do projeto social, até as escolhas de 

como conduzir seu trabalho nas atividades de música. 

 

Palavras-chave: Saberes docentes. Projetos sociais. Professor de música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work presents, discusses and analyzes how the teaching knowledge of a music teacher, 

working in a social project called SESC Cidadão, is formed and articulated. To achieve this 

goal a survey was conducted with the following specific objectives:  determine general 

aspects about the cultural and professional training of the active teacher at SESC Cidadão; 

understand how the knowledge acquired in the "formal" training of the teacher has subsidized 

his pedagogical action in the social project; identify and analyze the professional knowledge 

that sustain the work of this teacher in the SESC Cidadão project. The theoretical referential is 

based on studies of teaching knowledge proposed by Tardif (2014) and other studies in the 

field of Education and Musical Education addressed to this theme. At the investigation was 

used the case study methodology with the main data collection instruments consisting of 

direct observation, semi-structured interviews, document research and bibliographical studies.  

The data were organized and analyzed qualitatively with the help of Atlas.ti software. The 

results show that the teaching knowledge of the music teacher was constituted throughout his 

educational and musical experience, as a participant of social projects, and through 

professional experience as music teacher of the conservatory and SESC Cidadão project. 

Moreover, compose his range of knowledge a degree course in Music and a specialization 

course in Music Therapy. His teaching knowledge is articulated in different ways considering, 

the way he deals with children, adolescents and young people from the social project, to the 

choices of how to conduct his work in music activities. 

 

 

Keywords: Teaching knowledge. Social projects. Music teacher. 
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1 INTRODUÇÃO  

A diversidade de práticas educativo-musicais presentes no cotidiano indica o quanto 

são múltiplos os contextos de atuação do educador musical na contemporaneidade 

(CERESER, 2003; DEL BEN, 2003; OLIVEIRA, 2003; ALMEIDA, 2005). Essa 

multiplicidade de espaços de ensino demanda um saber fazer e um saber ser necessários ao 

educador musical para atuar em diversos contextos, entre eles, os projetos sociais que se 

caracterizam como ferramentas de ação social capazes de reunir pessoas e desenvolver 

estratégias de intervenção social para mudar a realidade local de uma determinada população 

(GOHN, 2013). 

Existe um grande número de projetos sociais que tem a música como uma de suas 

principais atividades, de modo que esses espaços se configuram como um contexto possível 

de ensino e de aprendizagem musical. Para alguns autores, a música exerce uma importante 

função dentro desses espaços, pois funciona como um instrumento de transformação social 

que contribui com a formação integral de sujeitos que se encontram em situações de risco e 

possibilitam o acesso à arte-educação através de diversas vivências artístico-musicais 

(KATER, 2004; MÜLLER, 2004; SANTOS, M. 2005; ALMEIDA, 2005; CANÇADO, 2006; 

KLEBER, 2006a, 2006b, 2008, 2011; JOLY, M; JOLY, I., 2011; MENEZES, 2012). 

Em consonância com essa efervescência de propostas educativo-musicais, surgem 

oportunidades viáveis de trabalho e de atuação profissional de professores de música, que, 

estando conscientes do papel da música nesse contexto, precisam contribuir, por meio da 

formação musical, com o desenvolvimento do ser humano, buscando “viabilizar uma 

educação musical emancipatória, que na mesma proporção possa buscar o desenvolvimento 

de habilidades musicais específicas e o discernimento ético, sociopolítico e histórico da 

sociedade atual” (MÜLLER, 2004, p. 55). 

Nessa perspectiva, analisando a formação do educador musical para lidar com essa 

realidade de ensino de música, percebemos que são necessárias diversas habilidades e 

competências contextualizadas com as múltiplas características de projetos sociais do terceiro 

setor. (OLIVEIRA, 2003) citou uma série de características profissionais que esse docente 

precisa apresentar para atuar nesses espaços, entre estas, destacamos: entender a estrutura de 

funcionamento da instituição; ter facilidade para lidar com a flexibilidade de horários, 

objetivos e metas de trabalho que estão em constante mutação; pensar o planejamento de 

acordo com a missão das instituições contratantes (OLIVEIRA, 2003). 
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Em um estudo realizado no primeiro semestre de 2013, na cidade de Mossoró/RN1, 

sobre a situação do ensino de música em Organizações Não Governamentais (ONGs) que 

desenvolviam projetos sociais com música, identificamos que, entre os quatorze educadores 

musicais atuantes nessa realidade, três eram licenciados em música e quatro estavam cursando 

a licenciatura em música. Ou seja, metade desses educadores estava cursando ou cursou a 

licenciatura em Música, denotando, assim, que os projetos sociais desenvolvidos pelas ONGs 

de Mossoró/RN são um espaço de atuação profissional para os professores de música na 

cidade. No entanto, ao questionar esses sete educadores sobre a formação recebida na 

licenciatura, cinco deles apontaram lacunas na formação obtida no curso superior em Música, 

uns afirmando que foram formados razoavelmente e outros, que o foram precariamente para 

atuar com ensino de música no terceiro setor (ARAÚJO, 2013).   

Para esses professores de música, entre as principais lacunas da sua trajetória 

formativa na licenciatura em música estava a necessidade de maior relação entre a estrutura 

curricular do curso com a realidade dos projetos sociais. De tal maneira, para eles, sempre era 

preciso adaptar o que haviam aprendido às suas realidades de ensino, uma vez que as práticas 

musicais oferecidas pela universidade estavam distantes da realidade das ONGs (ARAÚJO, 

2013). 

Partindo desses resultados, um dos primeiros questionamentos que surgiram foi: se os 

professores de música que atuam nessa realidade afirmam que os saberes adquiridos na 

universidade estão distantes do contexto em que atuam, então, quais os saberes necessários 

para se atuar em projetos sociais? Esse questionamento despertou o interesse de investigar os 

saberes docentes de professores de música que atuam em projetos sociais, passando este a ser 

o tema da minha pesquisa no curso de mestrado. Durante a escolha do espaço de realização da 

pesquisa e detalhes a respeito do foco, outras questões foram surgindo: de que forma se 

constituem os saberes docentes de professores de música que atuam em projetos sociais? 

Quais os saberes docentes para atuar com o ensino de música nesse contexto?  

Partindo desses questionamentos, esta dissertação tem como base uma pesquisa que 

objetivou compreender como se constituem e de que forma se articulam os saberes docentes 

de um professor de música, formado em curso de licenciatura, atuante no projeto SESC 

Cidadão de Mossoró/RN. Os objetivos específicos que orientaram o estudo foram: verificar os 

aspectos gerais acerca da formação cultural-profissional do professor de música que atua no 

                                                           
1 Essa pesquisa trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado A caracterização do ensino de 

música nas ONGs de Mossoró/RN, realizada como requisito parcial para obtenção de graduação em Música na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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SESC Cidadão; compreender de que forma os saberes adquiridos na formação cultural-

profissional desse professor têm subsidiado sua prática docente em um projeto social da 

cidade; e identificar e analisar quais os saberes profissionais que alicerçam a atuação desse 

professor no âmbito do SESC Cidadão. 

Para atender os objetivos desta pesquisa, optamos por escolher uma abordagem de 

pesquisa coesa com o caráter deste trabalho. Nesse sentido, a abordagem qualitativa mostrou-

se a mais adequada, pois, segundo (MINAYO, 2001, p. 14), “a pesquisa qualitativa trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações”. Desse modo, para os objetivos que 

pretendíamos alcançar, aprofundar as relações e entender a fundo o universo da pesquisa 

tornou-se essencial. 

Sendo assim, o método que consideramos mais adequado para realização desta 

pesquisa foi o estudo de caso, por entender que, além da quantidade de dados possíveis de 

serem gerados com a aplicação desse método, diversas pesquisas na área de educação musical 

que optaram por investigar os saberes docentes utilizaram-se dele para um aprofundamento 

maior das realidades empíricas. Os instrumentos de coleta de dados foram a observação 

participante com a utilização de um diário de campo, a entrevista semiestruturada, a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro a introdução e o 

sexto a conclusão. No segundo capítulo, delimitamos o fenômeno de pesquisa estudado a 

partir de uma contextualização do foco da pesquisa com o cenário da pesquisa em educação 

musical na atualidade. De tal maneira, foram destacadas nessa parte do trabalho 

características que apresentam as pesquisas sobre saberes docentes e projetos sociais no 

Brasil, até a delimitação do nosso campo de estudo, problemática de pesquisa, objetivos, 

motivações para realização do estudo e metodologia. 

No terceiro capítulo, trazemos uma discussão sobre o conceito de saberes docentes, 

demonstrando os limites e possibilidades existentes na utilização desse conceito e as 

características gerais do referencial teórico de (TARDIF, 2014) e outros autores da área de 

educação. Perpassando pela discussão dos saberes docentes na prática do professor, chegando 

a retratar dos saberes docentes no campo da música demonstram-se as características dos 

estudos realizados no Brasil, quais os limites e lacunas presentes nessa literatura, e quais os 

possíveis equívocos que podem existir em utilizar o conceito de saberes docentes na área da 

música. 
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No quarto capítulo, discutimos o que as pesquisas em Educação Musical têm falado 

sobre os projetos sociais, quais as características, contribuições, e lacunas existentes nesses 

estudos. Depois apontamos detalhadamente as características do Projeto Social SESC 

Cidadão, retratando sobre como é desenvolvida a proposta educativo-musical dentro do 

projeto social, o processo de ensino e aprendizagem, as atividades ofertadas, o perfil dos 

participantes, faixa etária, local de realização das atividades, material didático e a formação 

do professor de música. 

Por fim, no quinto capítulo apresentamos os resultados da pesquisa, discutindo sobre 

os saberes docentes presentes na prática do educador musical que atua no SESC Cidadão, 

como se constituem seus saberes docentes e de que forma ele articula esses saberes durante a 

prática pedagógico-musical. Nas conclusões trazemos as principais contribuições e resultados 

que ajudaram a atingir os objetivos propostos no tocante a esta pesquisa. 
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2 SABERES DOCENTES NO ENSINO DE MÚSICA EM PROJETOS SOCIAIS: 

DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Neste capítulo, apresentamos algumas características do campo de pesquisa em 

Educação Musical na atualidade, retratando o cenário da educação musical contemporânea e 

como as pesquisas sobre projetos sociais e saberes docentes em música se encaixam nesse 

campo científico. Além disso, iremos discutir em linhas gerais a qualificação do principal 

problema a ser estudado nesta pesquisa e as características da metodologia estudo de caso, as 

especificidades e o processo de realização da pesquisa. 

2.1 Dimensões da pesquisa em educação musical e a construção da pesquisa envolvendo 

os saberes docentes em projetos sociais 

O pensamento científico pós-moderno trouxe-nos, e ainda traz, diversas mudanças que 

tornaram diferentes os modos pelos quais passamos a nos relacionar com o mundo e com o 

conhecimento produzido pela humanidade. Vivendo esse estado de mutações nas mais 

diversas áreas, muitos pesquisadores e estudiosos contemporâneos têm se questionado para 

onde o paradigma pós-moderno, ainda carregado de conceitos e “superstições” herdados da 

sociedade moderna, irá conduzir o futuro das ciências de modo geral. A busca por respostas a 

essa indagação tem causado um certo desconforto por parte de muitos, levando a ciência a 

uma durável reflexão epistemológica sobre o passado e o futuro construído no presente 

(SANTOS, 2009). 

Conduzida por esse questionamento, a área de Educação Musical brasileira nos 

últimos anos vem buscando se “reconstruir”, na tentativa de acompanhar o pensamento pós-

moderno, em uma busca incessante de “renovação” científica e abandono do pensamento 

positivista ainda enraizado em concepções epistemológicas ainda vigentes na área de música. 

Por essas e outras razões, muitas das visões etnocêntricas que ainda comprometem o 

crescimento quantitativo/qualitativo da Educação Musical como campo científico vêm sendo 

questionadas por diversos pesquisadores brasileiros interessados nos avanços políticos e 

científicos da Educação Musical. Esses questionamentos têm influenciado diretamente na 

consolidação da área perante a ciência e os órgãos de fomento à pesquisa no país (QUEIROZ, 

2012). 

 Diante disso, temos visto nos últimos anos a área de Educação Musical expandindo e 

ganhando espaço juntamente com outras subáreas da música. A produção científica brasileira, 
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o número de publicações de livros e artigos científicos relacionados à Educação Musical, 

também cresceu bastante, o que demonstra um desfecho significativo para consolidação do 

campo epistemológico da Educação Musical.  

Essa expansão da área científica está relacionada intrinsicamente ao aumento dos 

cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu em níveis de mestrado e doutorado, além 

de alguns Post Doc na área de música, que contribuem para um aumento significativo no 

número de especialistas, mestres e doutores atuantes na área, assim como também a 

ampliação de eventos científicos e meios de publicação e divulgação de pesquisas. 

Outro fenômeno que temos notado, em conformidade a essas mudanças, é a expansão 

diversificada de temas de pesquisa. Segundo (DEL BEN, 2003), as pesquisas em educação 

musical passaram a abranger tanto os processos de ensino e aprendizagem musical em 

diversos contextos, como também investigações a respeito da formação e trajetória de vida 

dos professores que atuam em diversas realidades, os processos de autoaprendizagem no 

cotidiano através das mídias, uso da tecnologia, etc.  

Acompanhada desses diversos temas de pesquisa, surge também uma gama de 

metodologias que possibilitam ao pesquisador um maior rigor na coleta e processamento dos 

dados. Essas técnicas de pesquisa vão desde os experimentos, passando pelo survey, estudo de 

caso, etnografia, história de vida, pesquisa-ação, entre outras. 

Toda essa abertura estabelecida pela área de Educação Musical para investigar uma 

maior diversidade de temas e utilizar-se de várias metodologias só foi possível através do 

diálogo com outras áreas das ciências humanas, como a educação, antropologia, sociologia, 

história, psicologia, direito, etc. Entre algumas das várias contribuições nascidas dessas 

aproximações estão: a abordagem sociocultural da educação musical influenciada pela 

etnociência e as concepções de educação musical mediadas pelas “novas” Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) nascidas no diálogo com a Tecnociência (QUEIROZ, 

2012).  

Talvez um dos maiores “saltos epistemológicos” realizados pela Educação Musical 

nos últimos tempos esteja explícito no momento em que se passou a conceber que cada 

prática musical deveria ser compreendida em seu contexto e nunca distante dele. Foi a partir 

dessa visão relativizadora da prática musical, que se começou a questionar que já não era 

possível pensar em um único espaço de educação musical, em uma única educação musical, 

mas sim em múltiplos espaços de várias “educações musicais”. Essa concepção herdada da 

Antropologia tem suas raízes presentes na etnociência, que “visa compreender a cultura a 

partir de seus elementos específicos”. Foi a partir dessa concepção que se começou a enxergar 
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a importância de se considerar a diversidade musical durante o processo de transmissão e 

recepção musical (QUEIROZ, 2012). 

As contribuições advindas também da tecnociência que “associam a pesquisa 

científica ao desenvolvimento tecnológico” (QUEIROZ, 2012) foram das mais diversas no 

campo das humanidades. Para a Educação Musical, na medida em que se reconheceram os 

múltiplos espaços de aprendizagem musical, também favoreceram a criação de iniciativas de 

ensinar e aprender música em diferentes espaços, incluindo o ciberespaço.  

A tecnologia trouxe para o campo da Educação Musical uma nova forma de aprender e 

ensinar música utilizando diversos tipos de ferramentas, algumas delas totalmente virtuais, 

que até pouco tempo eram inimagináveis de serem criadas. E, juntamente com esse 

crescimento tecnológico, surgem também novas ferramentas de pesquisa que geraram um 

grande impacto nas técnicas de investigação dos fenômenos musicais, tendo em vista que, 

com o aumento de aparatos tecnológicos de pesquisa, as possibilidades de coleta de dados, 

organização e análise se expandiram, tornando o trabalho de pesquisa cada vez mais 

minucioso e rigoroso em termos de qualidade (QUEIROZ, 2012). 

As contribuições advindas da etnociência e da tecnociência são exemplos de 

conhecimentos que tem se estendido aos mais diversos campos da ciência pós-moderna, 

representando assim um pensamento contemporâneo comungado não só pela Educação 

Musical, mas, sim, pelas diversas outras subáreas da música e das artes como um todo. Nesse 

sentido, é notório que todos esses avanços ocorridos na Educação Musical a partir do 

pensamento pós-moderno ainda estão em constante mutação e representam na atualidade 

conceitos e perspectivas ainda inacabadas e emergentes. 

Diante dessa complexa relação entre a Educação Musical e outros campos do 

conhecimento, fica clara a ideia de que a Educação Musical não pode ser compreendida 

apenas pelo viés de uma área, mas sim de várias (DEL BEN, 2003). Nessa ótica, (ARROYO, 

1999) aponta que Educação Musical caracteriza-se pela agregação das musicologias com as 

pedagogias. Ou seja, a interseção de disciplinas pertencente ao campo da musicologia, como a 

etnomusicologia, psicologia da música, teoria da música, com disciplinas do campo da 

educação, como a sociologia da educação, antropologia da educação, filosofia da educação, 

psicologia da educação, entre outras. 

Dessa forma, podemos perceber que a Educação Musical é um campo de 

conhecimento bastante complexo e multifacetado. Para pensar sobre Educação Musical é 

necessário fazer uso de outras disciplinas, para que comporte todas as dimensões do 

conhecimento pedagógico-musical, e também conceber que não existe um status 
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epistemológico estático, mas, sim, mutável e dinâmico, e, por este motivo, dificultoso de se 

delimitar, pois este se modifica, e se refaz com o passar dos séculos, o que leva muitos 

estudiosos da área a se posicionarem de diversas formas diante dessa discussão, pois a 

produção do conhecimento é mais rápida que a própria reflexão sobre ele (BASTIAN, 2000).  

Nessa perspectiva, mesmo não existindo um único posicionamento a respeito do status 

epistemológico da Educação Musical, ao refletirmos sobre os fundamentos da Educação 

Musical, a partir do século XX até a atualidade, veremos que é consenso, para alguns autores, 

a concepção de que a Educação Musical é constituída por múltiplas dimensões, e, por isso, 

estabelece muitas relações com outras áreas do conhecimento, tanto por compartilhar seu 

objeto de estudo com outras áreas, como por ser multifacetada, como explicado anteriormente 

(KRAEMER, 2000; DEL BEN, 2001; SOUZA, 2001; 2007; ARROYO, 2002; PEREIRA, 

FIGUEIREDO, 2010).  

 Para (KRAEMER, 2000, p.51): “A pedagogia da música ocupa-se com as relações 

entre as pessoa(s) e a(s) música(s) sob os aspectos de apropriação e de transmissão. [...] em 

aulas escolares e não escolares, assim como toda cultura musical em processo de formação”. 

Por ser esse o foco de interesse da Educação Musical, a área acaba se relacionando com 

outros campos de conhecimento. Como explica o autor, essas relações acontecem de três 

formas: por adição, adaptação e cooperação: 
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Figura 1: Relação da Educação Musical com outras áreas por adição 
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Na relação por adição, a Educação Musical divide seu tema de estudo com outras 

áreas do conhecimento, que se juntam para discutir sobre um mesmo assunto. No exemplo 

acima, o tema central é o talento musical; outras áreas, como a sociologia, a pedagogia, a 

psicologia e a medicina promovem vários enfoques para o entendimento da complexidade que 

envolve o talento, tendo como área central a Educação Musical (KRAEMER, 2000). 

 

 

 

 

                        

Fonte: adaptado de (KRAEMER, 2000) 

 

Na relação por adaptação, a Educação Musical toma de empréstimo conceitos e teorias 

de outras áreas para a problematização de uma determinada temática, que por possuir um 

caráter científico mais solidificado em outra área, necessariamente é emprestada para 

Educação Musical, de forma a contribuir com a reflexão científica. No exemplo apresentado 

acima, a Educação Musical procura discutir sobre a temática canção política, e para isso busca 

sua fundamentação em outras áreas como a história, a psicologia social, a pedagogia e a 

ciência política (KRAEMER, 2000).   
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Figura 2: Relação da Educação Musical com outras áreas por adaptação 
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Na relação por cooperação, a Educação Musical já não aparece como área central de 

discussão da temática, pelo contrário, é convidada a ajudar e interagir com outras áreas na 

busca de discutir outros problemas, que não os da Educação Musical. No exemplo acima, a 

problemática central de discussão é o estudo da personalidade, onde a Educação Musical 

juntamente com a psicologia, a sociologia e a história são convidadas a problematizar esse 

tema, para assim chegar a um objetivo de estudo (KRAEMER, 2000). 

Mesmo diante da época e do local (Alemanha) onde (KRAEMER, 2000)2 desenvolve 

suas discussões sobre a relação da Educação Musical com outras áreas, podemos perceber 

que, se tratando especificamente da realidade brasileira, as ideias do autor ainda soam 

bastante atuais, pois boa parte da produção científica da área de Educação Musical no país é 

pautada nessa relação da música com outras áreas. Assim como o conhecimento pedagógico-

musical não se encontra nem se produz apenas nas universidades e institutos de pesquisa, pois 

ele dialoga com múltiplos espaços e se relaciona com diversas pessoas.  

Pensado nessas relações, a nossa pesquisa é articulada entre dois principais campos de 

conhecimento, a educação e a Educação Musical, que se intercruzam para a problematização 

                                                           
2 Esse artigo trata-se de uma tradução de Jusamara Souza, do texto original de Rudolf - Dieter Kraemer 

publicado na revista Musikpädagogische Forschung, n. 16, 1995, p. 146-172. 
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Figura 3: Relação da Educação Musical com outras áreas por cooperação 
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de um único tema: os saberes docentes no ensino de música em projetos sociais. A relação 

entre as áreas é construída por adaptação, o conceito de saberes docentes, empregado na 

educação, é tomado de empréstimo para o entendimento do nosso objeto de estudo. Esse 

diálogo epistemológico é estabelecido durante toda o trabalho, desde a escolha metodológica 

à análise dos dados sob a luz da teoria. 

 

2.2 Uma breve imersão no campo teórico da pesquisa para construção da problemática 

Buscando conhecer as características que envolvem nosso tema, realizamos 

inicialmente uma pequena reflexão sobre o que as pesquisas que tratam sobre música e 

Projetos Sociais e/ou saberes docentes em música trazem de contribuição para construção do 

nosso tema. 

Sobre música e projetos sociais buscamos no início analisar alguns trabalhos que 

versaram sobre o tema. Entre alguns, a pesquisa de (ALMEIDA, 2005), que buscou 

caracterizar o ensino de música inserido em projetos sociais de Porto Alegre; a tese de 

(KLEBER, 2006), que abordou as práticas musicais na Associação Meninos do Morumbi, da 

cidade de São Paulo, e no Projeto Vila Lobinhos na cidade do Rio de Janeiro; a dissertação de 

(WEILAND, 2010), que discorre sobre as relações entre projetos comunitários e música na 

perspectiva da psicologia social comunitária e da Educação Musical; e a dissertação de 

(MACIEL 2011), que buscou compreender em que medida  o ensino de música desenvolvido 

no projeto Integração AABB Comunidade tem contribuído para a integração e a formação da 

identidade dos indivíduos que dele participam.  

No que diz respeito a trabalhos que versam especificamente sobre os saberes docentes 

de professores de música que atuam em projetos sociais, foi observado que essas pesquisas 

ainda são emergentes. (WEILAND, 2010), na sua revisão de literatura sobre as produções da 

área de Educação Musical (1992 - 2009), constatou a existência de 107 trabalhos relacionados 

ao tema “música e projetos sociais”. No entanto, ao organizar esses trabalhos em diversas 

categorias, a autora ressalta que, para a categoria de trabalhos relacionados à formação 

profissional para atuação nesses espaços, foram encontrados apenas quatro artigos da revista 

da ABEM, entre eles os de (OLIVEIRA, 2003); (MÜLLER, 2004, 2005) e (ALMEIDA, 

2005), sendo alguns desses artigos fruto de dissertações de mestrado. 

Dos quatro trabalhos citados pela autora, o único que faz alguma menção pontual aos 

saberes docentes é o de (ALMEIDA, 2005), que, ao investigar a caracterização do ensino de 

música nos projetos sociais de Porto Alegre/RS, identificou a formação dos profissionais que 



29 

ensinavam música e examinou as suas concepções sobre educação musical, verificando que os 

principais saberes necessários para atuar nesses espaços são os referentes às habilidades de 

tocar um instrumento e ser músico. 

De modo geral, as pesquisas citadas aqui trouxeram bastantes contribuições para a 

caracterização do ensino de música nos Projetos Sociais, de como as pessoas se apropriam da 

música nesses contextos, qual o papel que a aprendizagem musical exerce na vida de milhares 

de pessoas que frequentam esses Projetos, de como atuam os professores de música nessa 

realidade, etc. No entanto, foram poucas as problematizações sobre a formação dos 

professores de música e seus saberes docentes na maioria das pesquisas que envolvem esse 

tema, o que nos levou a tentar enxergar essa problemática sobre o viés das pesquisas sobre 

saberes docentes dos professores de música. 

Demonstrando um breve panorama, foi identificado que, na área de Educação Musical 

no Brasil, as pesquisas sobre saberes docentes dos professores de música já estão sendo 

realizadas desde o início do século XXI. As abordagens presentes nessas pesquisas 

reconhecem o professor de música como um profissional com potencial capaz de mobilizar 

saberes inerentes à sua prática, que são fundamentais ao trabalho docente e podem trazer 

novas contribuições para os currículos dos cursos de formação superior em música 

(BEINEKE, 2000; 2001; REQUIÃO, 2002; BELLOCHIO, 2003; MACHADO, 2004; 

ARAÚJO, 2005; HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006; AZEVEDO, 2007; GALIZIA, 

2007; GAULKE, 2013).  

A grande maioria dos artigos, dissertações e teses tem discutido essa temática 

referindo-se ao professor de música da educação básica (BEINEKE, 2000; 2001; 

BELLOCHIO, 2003; MACHADO, 2004; GAULKE, 2013). Outros têm alinhado as 

discussões sobre saberes docentes referindo-se a professores de música do ensino superior 

(GALIZIA, 2007), estagiários de música (AZEVEDO, 2007), músicos instrumentistas e 

professores de instrumento musical (REQUIÃO, 2002; ARAÚJO, 2005),  etc. Sendo escassos 

os que abordam os saberes docentes de professores de música que atuam em projetos sociais, 

a destacar (SANTOS, 2014), que desvelou a maneira com que os saberes docentes norteiam a 

prática de educadores musicais em projetos sociais de Salvador. 

Por fim, a julgar por essa breve imersão ao campo teórico da nossa pesquisa, 

percebemos uma lacuna na área de Educação Musical sobre os saberes docentes dos 

professores de música que atuam em projetos sociais, o que nos levou a enxergar a 

necessidade de realização de um estudo a respeito do tema e a relevância social e científica 

desta pesquisa para área, tendo em vista que muito se fala sobre a diversidade de contextos de 



30 

atuação profissional do professor de música, incluindo os projetos sociais como um desses 

espaços, mas pouco se conhece sobre os saberes docentes de professores de música que já 

atuam nessa realidade.  

2.3 O caminho percorrido para escolha do tema: saberes docentes e projetos sociais 

Desde os primeiros contatos com a música, as minhas experiências têm permeado o 

contexto dos projetos sociais. A primeira experiência profissional que vivi foi como professor 

de música de um projeto social e foi a partir disso que iniciou o interesse por esse campo de 

pesquisa. Sendo assim, quando foi cogitado um tema para o meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) na Licenciatura em Música cursada na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), o ensino de música em projetos sociais foi unânime na minha escolha, o 

que mais na frente surtiu resultados que me encaminharam a continuar pesquisando sobre o 

tema no mestrado, mas agora sobre um novo enfoque. 

No estudo monográfico realizado no primeiro semestre de 2013 sobre a situação do 

ensino de música nas Organizações Não Governamentais (ONGs) do Município de 

Mossoró/RN, identifiquei que, entre os quatorze educadores musicais que atuavam com 

ensino de música na cidade, três eram licenciados em Música e quatro eram licenciandos, ou 

seja, metade desses educadores estava na época cursando ou tinha cursado licenciatura em 

Música. Esse dado me gerou uma certa curiosidade, pois até o momento não tinha ideia de 

quanto esses espaços eram ocupados por licenciados em música, diferente de outras realidades 

como Porte Alegre, onde (ALMEIDA, 2005) em sua pesquisa não identificou tantos 

licenciados e licenciandos atuando profissionalmente. 

Ao perguntar aos sete professores de música que estavam cursando ou já tinham 

cursado a licenciatura em música na UERN sobre a formação recebida na licenciatura, cinco 

deles apontaram lacunas na formação obtida no curso superior em Música, uns afirmando que 

foram formados razoavelmente e outros, que o foram precariamente para atuar com ensino de 

música no terceiro setor.  Para esses professores de música, as principais lacunas apontadas 

nas suas formações são: o curso de música precisava ter investido mais em disciplinas que 

incentivassem a aproximação dos alunos com as ONGs, pois, para eles, sempre era preciso 

adaptar o que haviam aprendido às suas realidades de ensino, uma vez que as práticas 

musicais oferecidas pela universidade estavam distantes da realidade das ONGs (ARAÚJO, 

2013). 
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A partir dessa primeira pesquisa foi possível ter uma ideia de como se desenvolve o 

ensino de música em projetos sociais, as características, as concepções dos dirigentes e 

professores de música sobre o papel da música nesses espaços, etc. No entanto, dado o 

objetivo proposto e também a abordagem quantitativa da pesquisa, que buscou ter uma visão 

panorâmica sobre o fenômeno estudado, algumas coisas não foram possíveis de serem 

aprofundadas, entre elas os saberes docentes dos professores de música que atuavam nas 

ONGs de Mossoró/RN (ARAÚJO, 2013). 

Movido por essa premissa, o estudo aqui apresentado nasceu dessa necessidade 

identificada em uma pesquisa anterior sobre os projetos sociais. Durante a construção do 

projeto de pesquisa e afinação dos últimos detalhes no que diz respeito à problemática e ao 

local de realização da pesquisa e conversas com o orientador, foram surgindo algumas 

modificações bastante comuns no que tange à construção de uma pesquisa. 

Antes, o que se encontrava em evidência na problemática eram os saberes educativo-

musicais de professores de música (licenciados em Música) e a prática profissional destes em 

ONGs, onde tínhamos como interesse entender quais eram os saberes necessários para atuar 

com o ensino de música em ONGs, como esses saberes se constituíam e qual a formação de 

três professores de música que atuavam em três ONGs diferentes. 

Com o amadurecimento da problemática e os percalços encontrados na realização de 

uma pesquisa com esse desenho metodológico, algumas coisas foram se modificando. Os 

saberes educativos musicais deixaram de ser o foco e passaram a ser entendidos como parte 

dos saberes docentes de um professor de música; o universo de pesquisa, que antes era 

constituído por três professores licenciados em música, foi delimitado a um professor, dadas 

as dificuldades encontradas no funcionamento das atividades realizadas nas ONGs e que para 

um estudo envolvendo os saberes docentes é necessário que esses saberes sejam entendidos na 

ação-pedagógica do professor de música em uma realidade de ensino e aprendizagem. 

Dos três professores, na época, para um deles a ONG tinha sido extinta devido à falta 

de recursos para manter as atividades; o outro se encontrava com as atividades paralisadas, 

pois a instituição que financiava a ONG todo ano, por questões ligadas à redução de 

orçamento, não pôde financiar as atividades em 2015. Sobrando assim apenas um caso a ser 

estudado na cidade de Mossoró/RN. Foram realizadas também algumas tentativas de 

encontrar professores licenciados em música atuando na cidade de Natal/RN. No entanto, não 

obtivemos sucesso, pois a maioria dos professores com quem entramos em contato ou 

estavam com suas atividades paralisadas ou não possuíam licenciatura em música, que para 

nós foi definido como um pré-requisito na escolha do caso a ser estudado. 
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Além disso, dada a complexidade existente no contexto das ONGs no que diz respeito 

às diversas funções, abordagens educativas e focos de atuação, foi visto que para esta 

pesquisa era mais viável a utilização do termo Projeto Social, que delimita a pesquisa a um 

tipo de ação social desenvolvido por uma instituição, tendo em vista que o foco da pesquisa 

era o professor na sua ação pedagógica na atividade de música. 

A partir de toda essa discussão envolvendo os limites do campo epistemológico da 

pesquisa em Educação Musical, e levando em consideração os interesses pessoais do 

pesquisador e as dificuldades encontradas na delimitação do estudo, esta pesquisa visa 

responder a seguinte problemática: De que forma se constituem os saberes docentes de um 

professor de música que atua em Projeto Social? Como esses saberes docentes se articulam na 

sua atuação profissional?  

Partindo desses questionamentos, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender 

como se constituem e de que forma se articulam os saberes docentes de um professor de 

música, formado em curso de licenciatura, atuante no projeto SESC Cidadão de Mossoró/RN. 

Como objetivos específicos, pretendemos verificar os aspectos gerais acerca da formação 

cultural-profissional do professor de música que atua no SESC Cidadão; compreender de que 

forma os saberes adquiridos na formação cultural-profissional desse professor têm subsidiado 

sua prática docente em um projeto social da cidade; e identificar e analisar quais os saberes 

profissionais que alicerçam a atuação desse professor no âmbito do SESC Cidadão. 

2.4 Caminhos metodológicos da pesquisa  

Como retratamos anteriormente, os diálogos estabelecidos entre a Educação Musical e 

outras áreas do conhecimento permitiram que o campo científico da área crescesse tanto em 

abrangência de temas e estudos, como também na aplicação de metodologias que contribuem 

qualitativamente para investigação dos diversos campos de pesquisa científica.  

Nessa perspectiva, a abordagem qualitativa de pesquisa tem sido uma das mais 

adotadas pela área, tanto por permitir entender os diversos significados, crenças, valores, 

aspirações e atitudes presentes nos universos de pesquisa, quanto por permitir uma maior 

interação do pesquisador com os participantes da pesquisa, possibilitando um maior 

aprofundamento nos estudos dos fenômenos e fatos sociais, considerando os aspectos 

holísticos e individuas da experiência humana e sua dinamicidade (DEUS; CUNHA; 

MACIEL, 2010). 
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Considerando que os objetivos desta pesquisa exigem uma maior aproximação do 

sujeito envolvido e do seu ambiente de trabalho, o método que consideramos mais adequado 

foi o estudo de caso, pela possibilidade de aprofundamento e geração de dados e também por 

ser uma metodologia já bastante utilizada nos estudos sobre os saberes docentes dos 

professores de música (por exemplo, HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006, p. 54). 

Para alguns autores, o estudo de caso tem sua origem na pesquisa médica e na 

pesquisa psicológica; para outros, originou-se nos estudos antropológicos. No entanto, na 

atualidade, é adotado em diversas áreas do conhecimento, por se entender a importância dessa 

modalidade de pesquisa para as ciências como um todo.  

Segundo (VENTURA, 2007, p. 384), o estudo de caso 

  

[...] é entendido como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de 

estudo definido pelo interesse em casos individuais. Visa à investigação de 

um caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para 

que se possa realizar uma busca circunstanciada de informações. Os estudos 

de caso são os que têm o foco em uma unidade – um indivíduo (um caso 

único e singular, como o “caso clínico”) ou múltiplo, nos quais vários 

estudos são conduzidos simultaneamente: vários indivíduos, várias 

organizações, por exemplo. 

 

Conforme salienta a autora, a definição do estudo de caso exige do pesquisador uma 

delimitação detalhada do que se pretende pesquisar e, sobretudo, qual perspectiva teórica-

metodológica pretende adotar para realização da pesquisa, mas deixando sempre uma maior 

liberdade no delineamento da pesquisa, não exigindo que o mesmo siga regras tão rígidas, 

buscando sempre respeitar a singularidade existente em cada caso estudado.  

Para (YIN, 2015, p. 17), o estudo de caso pode ser conceituado da seguinte forma: 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu contexto de mundo 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

puderem não ser claramente evidentes. 

 

A partir da citação do autor, entendemos que é um método que estuda fenômenos 

contemporâneos pelo fato de que não é possível, através dele, estudar eventos passados já 

considerados inacessíveis para realização de observações diretas, nem entrevistas, pois não 
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existem indivíduos, situações ou fenômenos acontecendo in loco. Mas, mesmo assim, é 

possível coletar o passado mais recente, ainda bastante vivo na memória dos indivíduos 

inseridos no contexto de mundo real; estuda em profundidade por conceber o trabalho de 

campo como uma estratégia necessária para aproximar o pesquisador ao caso e estabelecer um 

maior entendimento do fenômeno, principalmente quando os limites entre essas duas 

dimensões não são tão claros, e a aproximação ajudará a delimitar com mais detalhes o caso a 

ser estudado. 

Diante da diversidade de tipologias e abordagens presentes no estudo de caso, optamos 

pelo estudo de caso único respaldado no trabalho de (YIN, 2015)3, pelo fato de comportar 

maiores características e delineações que possibilitaram conduzir com maior clareza nossa 

pesquisa. A seguir apresentaremos os passos seguidos para realização da pesquisa e o desenho 

metodológico do estudo de caso e suas principais características. 

2.4.1 Etapas seguidas para condução do estudo de caso 

Tratando-se das etapas existentes para realização do estudo de caso, segundo (YIN, 

2015), elas podem ser divididas em três: a primeira etapa composta pelas fases de preparação 

da pesquisa e delimitação do(s) caso(s) a ser(em) investigado(s); a segunda composta pela 

fase de escolha dos critérios de análise dos dados e pesquisa de campo; e a terceira e última 

composta pela análise de dados e construção do relatório final de pesquisa, conforme 

demonstra a Figura 06 a seguir: 

Figura 04: Etapas seguidas para condução do estudo de caso 

 

                 Fonte: adaptado de Yin (2015) 

                                                           
3 Essa é uma nova edição do livro de Robert K. Yin “Estudo de caso: planejamento e método”, publicado pelo 

autor em 2015. 
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Cada etapa apresentada na Figura 06 é apenas uma sugestão do autor, que pode ou não 

ser seguida à risca pelo pesquisador. Esse primeiro entendimento nos serviu bastante para ter 

uma consciência da importância de se planejar antes de começar a realização da pesquisa de 

campo, e também enxergar a disciplina e a responsabilidade exigida em cada etapa de 

condução de uma pesquisa do tipo estudo de caso único.  

Dessa forma, primeiramente realizamos uma breve conversa com o professor de 

música na busca de encontrar detalhes sobre como era seu trabalho no SESC Cidadão, para ter 

uma visão geral do caso a ser investigado e pensar como se poderia captar o fenômeno dos 

saberes docentes do professor no SESC Cidadão. Além, é claro, de ter certeza de que o 

professor possuía as características suficientes para participar da pesquisa.  

Juntamente com a conversa, foi realizada uma visita prévia ao ambiente de trabalho do 

professor de música para confirmar a localização e ver com a direção do Projeto SESC 

Cidadão se seria viável a realização da pesquisa dentro de um prazo estipulado. 

Depois adentramos um pouco no campo teórico que trata sobre saberes docentes na 

área de Educação e Educação Musical, para entender os detalhes dessa teoria e definir sobre 

qual perspectiva os dados coletados seriam analisados, quais seriam os instrumentos de coleta 

de dados mais adequados para captar dados dessa natureza e de que forma esses instrumentos 

nos conduziriam a responder as questões de pesquisa pensadas anteriormente. Sendo assim, 

optamos por três fontes básicas de coleta de dados: a entrevista semiestruturada, a observação 

direta e a análise documental. Mais à frente será detalhado o processo de utilização desses 

instrumentos.  

Na segunda fase, depois de termos claramente delimitado a condução da pesquisa, 

detalhamos os critérios que seriam utilizados para analisar os dados antes mesmo de coletá-

los, tomando como base as proposições teóricas dos saberes docentes de (TARDIF, 2014), 

criando algumas categorias de análise que serão detalhadas mais à frente. 

Feito isso, iniciamos o trabalho de campo no dia 21 de fevereiro de 2015, realizando 

primeiramente algumas entrevistas com o professor sobre sua história de vida. Depois, apenas 

em 24 de abril de 2015 foram realizadas mais duas entrevistas sobre a formação inicial do 

professor de música e seu trabalho no projeto social, seguidas das observações iniciadas em 

04 de maio de 2015. Esse intervalo de tempo entre as entrevistas e a observação se deu pelo 

fato de que, para iniciar a observação direta no SESC Cidadão, era necessário possuir uma 

autorização assinada pelo Gerente local do SESC Mossoró/RN, que no período encontrava-se 

de férias, o que impossibilitou o início da pesquisa ainda em fevereiro. 



36 

Na terceira fase de condução da pesquisa, foram realizadas a organização dos dados, a 

análise e o recorte dos dados a serem apresentados nos resultados do trabalho dissertativo. 

Assim como a construção escrita dos demais capítulos. A seguir apresentaremos com mais 

detalhes as escolhas realizadas em cada uma das etapas. 

2.4.2 Instrumentos de coleta de dados  

2.4.2.1 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica é entendida como um levantamento analítico e crítico de 

informações sobre um determinado tema em teses, dissertações, livros, artigos, páginas da 

Web, etc. (LIMA, 2007; GERHART, 2009). Diante da necessidade de encontrar estudos que 

pudessem fundamentar teoricamente as análises dos dados, realizamos uma imersão teórica 

por meio de uma pesquisa bibliográfica no intuito de entender o estado da arte sobre o tema 

saberes docentes de professores de música e ensino de música em projetos sociais, nas 

principais publicações brasileiras na área de Educação Musical. 

Para isso, primeiramente estabelecemos uma delimitação cronológica, definindo os 

últimos 10 anos (2004-2014) como período em que iriamos realizar a pesquisa bibliográfica. 

Depois, delimitamos as fontes de consulta, que foram as revistas brasileiras da área de música, 

os bancos de teses e dissertações da CAPES, a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, 

Repositórios de Programas de Pós-Graduação em Música do País e o Google Acadêmico. 

Após essas decisões, partimos em busca de artigos, teses, dissertações, livros, 

capítulos de livros que tratassem sobre o tema em questão. Para isso, realizamos diversas 

buscas na Internet utilizando os termos: “saberes docentes e música”; “Formação de 

Professores de música”; “projetos sociais em música”; “Ensino de música em ONGs”, etc. 

Concomitante a esse processo, fomos selecionando os trabalhos que tratavam sobre o tema da 

pesquisa através da técnica de leitura. 

Nessa perspectiva, realizamos primeiramente uma leitura de reconhecimento nos 

títulos para ver se tinham alguma relação com o tema de pesquisa; depois realizamos uma 

leitura atenta do resumo dos trabalhos em busca de marcas linguísticas que denotassem a 

relação com o tema da pesquisa; e por último uma leitura seletiva mais profunda na 

introdução e conclusão dos trabalhos para selecionar os que poderiam ajudar na revisão de 

literatura e estado da arte do nosso trabalho. Realizada essa seleção, analisamos todos os 

trabalhos através da análise de conteúdo, que será detalhada mais à frente. 
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2.4.2.2 Trabalho de campo e observação direta 

Pela sua natureza científica, o trabalho de campo caracteriza-se pela imersão do 

pesquisador no espaço social dos sujeitos envolvidos na pesquisa, para observação, diálogo e 

compreensão de características, concepções e acontecimentos intrínsecos ao contexto 

pesquisado (DUARTE, 2002; SPINK, 2003; MARCUS, 2004). 

Levando em consideração que o estudo de caso exige maior profundidade de 

investigação e uma delimitação precisa do contexto de realização da pesquisa, realizamos, 

inicialmente, uma delimitação do universo a ser pesquisado, na tentativa de enquadrar o 

problema de pesquisa a um contexto específico de investigação, e também selecionar 

instrumentos confiáveis de obtenção de dados.  

Os critérios de seleção estipulados no início da pesquisa para definir os participantes 

foram: ter disponibilidade para participar da pesquisa; possuir licenciatura em música em 

alguma instituição de ensino superior; e atuar profissionalmente em algum projeto social há 

pelo menos 1 ano. Depois de realizarmos algumas buscas, encontramos o professor de Música 

Fábio, que atuava havia mais de um ano no projeto social SESC Cidadão, que também 

autorizou a realização da pesquisa. 

Por ser uma pesquisa que necessariamente exige que o pesquisador esteja em 

constante relação com o contexto de realização da pesquisa, a observação direta foi uma das 

ferramentas de coleta de dados utilizadas. Ela é empregada no estudo de caso como uma fonte 

de evidência essencial no entendimento sobre determinado fenômeno estudado (YIN, 2015). 

Para nossa pesquisa, a observação direta contribuiu para o cruzamento dos dados sobre a ação 

pedagógica do professor com o seu discurso sobre a prática pedagógica musical no SESC 

Cidadão, de forma a validar a obtenção dos dados.  

 Ela foi conduzida no contexto de atuação profissional do professor de música no 

período de 04 de maio de 2015 a 27 de maio de 2015. Durante um total de oito encontros, 

essa ferramenta de pesquisa foi utilizada para entender a ação pedagógica do professor e 

analisar como os saberes docentes se faziam presentes nas práticas pedagógicas musicais dele. 

A aproximação ao universo de pesquisa proporcionada pela observação, permitiu uma visão 

geral mais profunda das particularidades que envolvem os saberes docentes do professor de 

música, complementando a função dos outros instrumentos de coleta de dados, que foram a 

entrevista semiestruturada e a análise documental.  

Conhecendo as limitações de registro das observações diretas, utilizamos um diário de 

campo para descrição das oito observações realizadas no contexto de pesquisa. Esses diários 
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foram empregados como documentos de identificação e análise dos saberes presentes na 

prática pedagógica do professor de música atuante no SESC Cidadão, complementando a 

função da observação direta.  

2.4.2.3 Entrevista semiestruturada 

As entrevistas são ferramentas de coleta de dados utilizadas em diversos métodos de 

pesquisa como o principal meio de se coletar dados empíricos. Em alguns casos, as entrevistas 

também podem dividir espaço com a observação, pois, de forma complementar, as duas 

possuem bastante poder de aprofundamento e aproximação com os fenômenos presentes no 

universo de pesquisa investigado. Entre os principais métodos que se utilizam da entrevista 

estão a pesquisa-ação, o estudo de caso e a pesquisa etnográfica (ELLIOT, 2012). 

Nesse sentido, como ferramenta de pesquisa entende-se por entrevista uma técnica de 

coleta de dados aplicada aos participantes de determinado contexto, com um propósito pré-

definido de obter informações e gerar compreensões a respeito das experiências, 

comportamentos, opiniões, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, expectativas, 

motivações e preferências ligadas ao tema da pesquisa (ELLIOT, 2012; GRAY, 2012). 

 Na elaboração das entrevistas, primeiramente realizamos uma revisão de literatura a 

respeito do tema de pesquisa, procurando conhecer os detalhes do campo científico dos 

saberes docentes, para depois pensar nas perguntas que poderiam ser mais relevantes durante 

a entrevista e qual o melhor tipo de entrevista a ser utilizado no nosso campo empírico. Nessa 

perspectiva, optamos pela entrevista semiestruturada, que consiste em uma lista de perguntas 

não tão rígidas (em anexo) ou roteiro que, dependendo do rumo da entrevista, podem ser 

modificados, mudados de ordem e até retirados da entrevista (ELLIOT, 2012; GRAY, 2012). 

Na construção das perguntas e/ou roteiro de uma entrevista semiestruturada, o 

pesquisador precisa ter em mente qual o foco da pesquisa, ou seja, que tipos de dados ele 

pretende coletar. Podem ser fatos que dizem respeito ao cotidiano do entrevistado; 

experiências de vida; sentimentos particulares; opiniões sobre algum fato; crença em 

determinado objeto; valores e/ou atitudes perante determinados fatos; e, por último, podem 

ser também dados demográficos a respeito da idade, profissão, escolaridade, etc. (GRAY, 

2012). 

A partir do delineamento da natureza dos dados que pretendíamos coletar, construímos 

quatro tipos de roteiros temáticos contendo perguntas pensadas de acordo com o contexto em 
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que elas seriam aplicadas e o nível de compreensão do respondente, considerando sua 

linguagem, seus saberes e suas crenças, etc. 

Durante a realização das entrevistas utilizamos um roteiro escrito com as perguntas 

que desejaríamos contemplar no encontro, não restringindo a ordem das perguntas, nem 

definindo que todas seriam aplicadas. Desta forma, percebemos que em alguns momentos a 

resposta do professor contemplava duas até quatro perguntas que pensávamos em realizar, 

sendo desnecessário pedir para o professor responder algo que ia ao encontro da mesma 

resposta que ele tinha acabado de dar. 

Em todas as entrevistas buscamos criar um clima amistoso para o professor 

entrevistado colaborar efetivamente com a pesquisa, sentindo-se confiante e à vontade para 

expressar suas ideias. Contudo, como o local era sempre definido por ele, em uma das 

entrevistas realizadas na casa dele, sobre sua atuação profissional no projeto social, as 

preocupações referentes ao horário, e algumas intervenções de familiares talvez tenham 

interferido na coleta de dados, porém, não sentimos necessidade de realizar uma outra 

entrevista, pois posteriormente iríamos ver sua atuação profissional durante as observações, e 

isso poderia complementar os dados que porventura não tivessem sido coletados nessa 

entrevista. 

 A entrevista foi o principal instrumento de coleta utilizado na pesquisa para se somar 

à observação direta. Por isso, realizamos inicialmente três entrevistas semiestruturadas, cada 

uma sobre um tema diferente. A primeira sobre a iniciação musical e suas experiências 

docentes antes de entrar na licenciatura em música; a segunda sobre a formação inicial e 

continuada, obtidas respectivamente na licenciatura em música e em pós-graduações lato 

sensu; e a terceira sobre a prática profissional do professor de música. 

Após a realização dessas entrevistas, ao encerrarmos as observações realizamos uma 

quarta entrevista para concluir a nossa coleta. Um dos motivos que nos levou a realizar essa 

outra entrevista está ligado à concepção de que o saber docente só pode ser entendido se 

estiver articulado a uma prática de ensino. Sendo assim, ele está indissociavelmente na prática 

e no discurso do professor de música (TARDIF, 2014). 

 A partir dessa concepção, não bastava entender a prática pedagógica do professor 

adotando apenas a observação como principal fonte de validação dos dados, se fazia 

necessária a voz do professor sobre sua prática, os significados dados por ele para o que ele 

fazia e dizia. Nesse ponto consideramos o que foi observado e o que ele relatou sobre o 

porquê de suas ações durante as observações, dando assim maior confiabilidade aos dados. 
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Por ser o professor de música o sujeito central desta pesquisa, a entrevista 

semiestruturada foi primordial por possuir bastante poder de aprofundamento e aproximação 

com o tema de pesquisa, que são os saberes docentes. Através do diálogo com o professor de 

música, foi possível compreender as ideias, esclarecer as informações a respeito dos seus 

saberes docentes, e conhecer suas histórias de vida, o que foi de extrema importância para o 

entendimento da formação cultural-profissional do professor de música. 

Além disso, a maior liberdade e descontração proporcionadas pela entrevista 

semiestruturada favoreceu a coleta de dados mais abrangentes sobre questões que dizem 

respeito à história de vida e aos conhecimentos profissionais mais íntimos adquiridos pelo 

professor através de suas experiências docentes musicais.  

Todos esses dados foram coletados por meio da gravação em áudio. Nesta pesquisa, 

não optamos pela criação de cadernos de entrevista como um instrumento de organização e 

análise. Tendo em vista que todos os dados utilizados na pesquisa foram sistematizados com 

ajuda do software Atlas.ti, que será apresentado mais à frente, os áudios foram analisados no 

próprio software, sendo transcritas apenas as entrevistas utilizadas para apresentação dos 

resultados no Capítulo IV.  

2.4.2.4 Pesquisa documental  

Segundo (YIN, 2015), a pesquisa documental é um instrumento bastante relevante 

como fonte de dados em um estudo de caso. A sua principal função nesse tipo de estudo é 

servir como evidência de confirmação de um dado presente em outras fontes, como entrevista 

e observação, além de ser possível realizar inferências para descrever fatos registrados nesse 

tipo de fonte. Segundo o autor, as principais fontes de dados desse tipo de ferramenta são: 

 

Cartas, memorandos, correspondências eletrônicas e outros documentos 

pessoais, como diários, calendários e anotações; agendas, anúncios e minutas 

de reuniões, e outros relatórios escritos dos eventos; documentos 

administrativos – como propostas, relatórios de progresso e outros registros 

internos; estudos formais ou avaliações relacionadas ao caso que você está 

estudando e recortes de notícias e outros artigos que aparecem na mídia de 

massa ou nos jornais comunitários (YIN, 2015, p. 110). 

 

A pesquisa documental foi realizada no intuito de verificar os documentos que 

norteiam a prática pedagógica do professor de música no SESC Cidadão. Entre os 
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documentos analisados estão as diretrizes de funcionamento do projeto social; relatório de 

atividades do ano de 2014; projeto de criação do SESC Cidadão; regimento interno do SESC 

e demais leis e decretos que regulamentam a instituição. Esses documentos foram analisados 

para encontrar dados sobre os saberes curriculares que norteiam as atividades musicais 

desenvolvidas no projeto social. Além disso, alguns desses documentos serviram para ajudar 

na análise de perguntas que fizeram parte do roteiro de entrevista semiestruturada, 

contemplado questões sobre os saberes construídos no projeto SESC Cidadão.  

2.4.3 Instrumentos de análise dos dados  

2.4.3.1 Análise de conteúdo da pesquisa bibliográfica  

A Análise de Conteúdo (AC) é entendida como um conjunto de técnicas analíticas que 

ajudam na descrição e inferência de mensagens escritas ou faladas presentes nos diversos 

meios de comunicação, vinculadas a um conjunto de significações de um emissor para um 

receptor (BARDIN, 2008). A AC foi um instrumento bastante eficaz na pesquisa 

bibliográfica. Por meio desse conjunto de técnicas, pudemos inferir relações e opiniões sobre 

trabalhos encontrados na pesquisa bibliográfica, submetendo-os a um tratamento das 

informações sobre saberes docentes de professores de música, em busca dos significados 

sobre esse tema na literatura da área de Educação Musical. 

Para realização desse procedimento, primeiramente fizemos uma leitura flutuante 

sugerida por (BARDIN, 2008) dos títulos, resumos, introduções e conclusões de teses, 

dissertações, artigos publicados em periódicos da área e capítulo de livro, anotando 

sistematicamente o que esses trabalhos possuíam em comum e quais os indicadores, ou seja, 

marcas linguísticas de temas e subtemas, que emergiam dessa leitura flutuante, com ajuda de 

um software de análise de conteúdo chamado Atlas.ti. 

Feito isso, por meia da codificação dos indicadores com ajuda do Atlas.ti, criamos uma 

espécie de índice com os temas e subtemas que surgiram com maior frequência nos trabalhos 

analisados. Esses índices nos ajudaram a enxergar o estado da arte produzido sobre saberes 

docentes do professor de música de uma maneira mais clara, o que possibilitou a criação de 

algumas categorias, ou, como diz (BARDIN, 2008), unidades de análise, que, nesse caso, 

emergiram das características apresentadas pelos trabalhos científicos analisados e pela 

temática apresentada em cada um deles, finalizando assim a análise de conteúdo dos trabalhos 

encontrados na pesquisa bibliográfica. 
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As categorias criadas foram três: 1- Trabalhos que estudam os saberes docentes no 

campo da música, com ênfase em uma análise teórica de como a teoria dos saberes docentes é 

utilizada na área; 2- Trabalhos que versam sobre formação e fazem alguma menção aos 

saberes docentes; e 3- Trabalhos que partem do conceito de saberes docentes para leitura de 

realidades empíricas. 

Para uma análise mais aprofundada de todo o estado da arte, subdividimos os trabalhos 

que fazem alguma menção aos saberes docentes e os que partem do conceito de saberes 

docentes para a leitura de realidades empíricas em seis subcategorias: 1- os saberes docentes 

de professores de música formados em outra área; 2- os saberes docentes de professores de 

instrumento e canto; 3- os saberes docentes de professores universitários; 4- os saberes 

docentes de professores de música que atuam na educação básica; 5- os saberes docentes na 

formação inicial de professores de música; 6- os saberes docentes de professores que atuam 

em projetos sociais. Os trabalhos que dão ênfase à análise teórica dos saberes docentes não 

foram subdivididos, pois representam uma pequena parcela de toda a produção analisada.  

2.4.3.2 Análise de conteúdo das entrevistas, diários de campo e documentos 

Partindo dos mesmos procedimentos, analisamos o discurso produzido pelo professor 

de música nas entrevistas semiestruturadas e os diários de campos construídos a partir das 

observações diretas. Tendo em vista que não foram utilizadas transcrições de todas as 

entrevistas, as análises foram feitas a partir dos áudios com ajuda do software Atlas.ti. Assim 

como os diários de campos que também passaram pelo mesmo processo. 

Desse modo, primeiramente realizamos uma escuta flutuante dos áudios de todas as 

entrevistas semiestruturadas, anotando quais os indicadores presentes nas marcas linguísticas 

do discurso do professor. Depois, por meio desses indicadores criamos um índice com os 

temas e subtemas que emergiram com maior frequência do discurso do professor e, por fim, a 

partir desses índices, criamos algumas unidades de análise que posteriormente foram levadas 

a categorização junto às tipologias de saberes docentes apresentadas por (TARDIF, 2014). 

O processo de leitura flutuante, anotação dos indicadores e criação de índices também 

foi seguido na análise dos diários de campo e documentos, porém o processo foi muito mais 

de confronto entre o que vimos e o que ele falou sobre seus saberes docentes articulados no 

projeto social, do que de criação de novas unidades de análise. Ou seja, após criarmos os 

índices temáticos que surgiram dos diários de campo, realizamos o encaixe entre esses temas 

e as unidades de análise construídas a partir dos áudios da entrevista, de forma a servir como 

segunda fonte de confirmação do fenômeno estudado, processo bastante comum encontrado 
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no estudo de caso, devido à existência de múltiplas fontes. Após esse processo de análise, 

produzimos recortes de passagens do diário de campo, dos documentos e das falas do 

professor para apresentação dos resultados no Capítulo IV.  

Entre as categorias criadas a partir dessa análise estão: A constituição dos saberes 

docentes na formação cultural-profissional do professor de música; O Projeto Esperança e os 

grupos musicais como fonte de experiências pré-profissionais; O conservatório de música 

como uma fonte de constituição dos saberes docentes; O curso de licenciatura em música 

como fonte de constituição dos saberes da formação profissional, pedagógicos e disciplinares; 

A musicoterapia como fonte de constituição dos saberes da formação profissional, 

pedagógicos e disciplinares; A articulação dos saberes docentes no projeto SESC Cidadão e a 

constituição dos saberes curriculares e experienciais; Saberes Curriculares: a influência do 

ambiente institucional na articulação dos saberes docentes do professor de música; Saberes da 

experiência na gestão de classe: estratégias para manter as Crianças, Adolescentes e Jovens na 

atividade de música; O compartilhamento de saberes experienciais na ação pedagógico-

musical do professor no Projeto Social; O Projeto Esperança como fonte de articulação dos 

saberes experienciais. 

2.4.4 Categorização dos dados 

  Todos os dados gerados a partir das entrevistas semiestruturadas e observações 

diretas, assim como da análise documental, foram guiados por um dispositivo de coleta de 

dados nomeado por (YIN, 2015). de word table (tabela de palavras), quando formado por 

palavras que indicam categorias ou narrativas, ou table shells  (tabelas vazias) quando não se 

tem nenhuma categoria nas tabelas ainda, pois irão emergir da coleta. Caracteriza as tabelas 

como “uma estrutura de tabela vazia que indica os dados a serem coletados e sua tarefa é 

coletar os dados exigidos pelos eixos”.  Para (YIN, 2015, p.97): 

 

Estruturas de tabelas vazias podem ajudar de várias maneiras. Em primeiro 

lugar, elas o forçam a identificar exatamente quais dados estão sendo 

procurados. Em segundo lugar, elas garantem que a informação paralela será 

coletada de diferentes casos quando um projeto de casos múltiplos estiver 

sendo usado. Por fim, elas ajudam a entender o que pode ser feito com os 

dados uma vez que tenham sido coletados, já que a estrutura de tabela 

completa pode se tornar a base para a análise. 
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Partindo dessa perspectiva, utilizamos como base uma tabela apresentada por 

(TARDIF, 2014) que explica de forma bastante didática como os saberes docentes se 

integram ao trabalho do professor e quais as fontes sociais em que o professor adquire esse 

saber. Essa tabela nos ajudou a criar as perguntas da entrevista semiestruturada, o roteiro de 

observação e definir sobre quais perspectivas os documentos coletados na pesquisa seriam 

analisados.  

Posteriormente, conseguimos reutilizá-la para categorizar todos os dados coletados, 

formando assim uma espécie de matriz de categorias analíticas do nosso trabalho. Dessa 

forma, primeiramente realizamos uma tabulação e organização de todos os dados gerados, 

dividindo-os em categorias já predeterminadas na tabela, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 01: Categorias de análise dos saberes docentes  

OS SABERES DOS PROFESSORES 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e 

pela socialização primária. 

Saberes docentes 

provenientes da 

formação escolar anterior  

A escola primária e secundária, os 

estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissional 

nas instituições de 

formação de professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das ferramentas dos 

professores: programas, livros 

didáticos, caderno de exercícios, 

fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes da 

sua própria experiência 

na profissão, na sala de 

aula e na escola. 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

 Fonte: (TARDIF, 2014, p. 55) 
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A coluna à esquerda representa as fontes de onde provieram os saberes docentes. Cada 

tipo de dado coletado foi organizado separadamente conforme sua ligação com cada tipo de 

categoria apresentada na coluna esquerda. Esse procedimento foi seguido durante toda a 

organização dos dados, de forma a se estabelecer uma ligação entre os dados empíricos e as 

categorias estabelecidas na tabela, conforme as características apresentadas por cada um dos 

dados. 

A coluna central indicou-nos quais as fontes de aquisição das categorias relacionadas 

na coluna esquerda, de forma a identificarmos traços discursivos do professor que se 

encaixassem em alguma fonte social de aquisição. Como, por exemplo, ao tratar da sua vida 

escolar, o professor nos apresentou características dos seus saberes provenientes da formação 

escolar anterior, que, durante as análises encaixamos na segunda linha da coluna esquerda, e 

assim por diante. Conforme se delimita o tipo de categoria que se quer analisar, modifica-se a 

fonte de aquisição do dado e também a sua ferramenta de coleta. 

A coluna à direita, indica os modos como os saberes docentes se integram em seu 

trabalho. Essa coluna nos ajudou a definir quais as temáticas que deveriam conduzir as 

perguntas realizadas na entrevista e o que deveríamos observar no trabalho de campo, 

ajudando-nos a entender as relações entre o que estávamos apreendendo de dados empíricos e 

como eles se relacionavam com a teoria dos saberes docentes.  

Além disso, a coluna da direita da tabela nos ajudou na escolha sobre qual 

procedimento utilizar para poder coletar cada um dos dados presentes em cada fonte de 

aquisição da coluna do meio. Por exemplo, para coletar dados sobre como ocorre a prática de 

ensino do professor de música, tentamos observar como ele utilizava os recursos disponíveis 

no projeto social, como ele conduzia os alunos durante a sua aprendizagem, etc., além de 

direcionar perguntas semiestruturadas sobre essa temática.  

De modo geral, a tabela de categorias nos serviu como um guia durante o processo de 

construção dos instrumentos de coleta e também durante as análises. Contudo, não nos 

fechamos apenas a ela, pois percebemos que existem detalhes dos saberes docentes do 

professor de música que vão além dessa categorização preestabelecida e que precisavam ser 

analisados neste estudo. Dessa forma, além dessas categorias, percebemos no desenrolar das 

análises a necessidade de criar novas categorias a partir dos dados coletados no trabalho de 

campo, que serão descritas durante as análises do Capítulo IV. 
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2.4.5 O software Atlas.ti como ferramenta de organização e análise dos dados 

É bastante crescente o número de ferramentas computacionais utilizadas nas análises 

de pesquisas qualitativas. Essas ferramentas proporcionam uma maior sistematização e 

organização dos dados, sendo capazes de facilitar bastante o trabalho do pesquisador durante 

o processo de análise dos dados. Na área de Educação Musical, um dos poucos trabalhos que 

discutem a utilização de ferramentas computacionais é o de (MATEIRO, 2005), que 

descreveu e comentou sobre o uso do software livre de análise qualitativa de som, texto e 

imagem AQUAD4, demostrando as funcionalidades e possibilidades de organização e análises 

de dados com o software livre. 

Nessa perspectiva, diante das facilidades disponíveis nessas ferramentas, optamos por 

utilizar o Atlas.ti na nossa pesquisa para facilitar o processo de organização e análise dos 

dados. O Atlas.ti é um software de análise qualitativa de textos, imagens, vídeos e áudios, que 

visa garantir mais sistematização e organização do material de pesquisa, dando um maior 

suporte para as análises qualitativas. Segundo (BARBOSA, 2006, p. 4) com o Atlas.ti: 

 

Objetiva-se promover um espaço para a aplicação de múltiplas teorias: 

análise de conteúdo, análise do discurso, grounded theory, correntes mais 

fenomenológicas, etc. Seja qual for a sua escolha teórico-metodológica, o 

ATLAS.ti, neste caso, lhe garantirá recursos e facilidades e agilizará tarefas 

que com apenas lápis, papel, marca-textos e outros meios tradicionais, 

levariam muito tempo para serem levadas a cabo – principalmente quando se 

trata de um grande volume de informações. 

 

Partindo desses pressupostos, utilizamos o Atlas.ti durante as análises de conteúdo da 

produção bibliográfica sobre saberes docentes, das entrevistas semiestruturadas, dos diários 

de campos produzidos durante as observações e dos documentos. Na análise da produção 

bibliográfica, compilamos todos os materiais bibliográficos em formato PDF no programa e 

os submetemos à análise de conteúdo descrita anteriormente, criando assim um conjunto de 

citações, que consistem em fragmentos textuais advindos dos documentos em PDF e códigos, 

que são entendidos no programa como as unidades de análise ou categorias expostas 

anteriormente. O mesmo processo foi seguido na análise dos documentos. 

                                                           
4 Para mais informações acesse o artigo na íntegra: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/EmPauta/article/view/9402/5435 
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Na análise dos áudios de entrevistas, realizamos a exportação dos arquivos em WAV. 

para o Atlas.ti e submetemos os dados aos procedimentos da análise de conteúdo, gerando 

novas citações e códigos que depois foram encaixados junto às categorias citadas 

anteriormente. Seguiram o mesmo processo de análise os diários de campo, que também 

foram transcritos e compilados no programa, depois submetidos à análise de conteúdo como 

explicado anteriormente. 
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3 SABERES DOCENTES: DIMENSÕES EPISTEMOLÓGICAS, LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

Este capítulo aborda aspectos fundamentais relacionados aos saberes docentes. Assim, 

são discutidos conceitos e perspectivas teóricas que sustentam os estudos sobre o tema e 

apresentado um breve histórico relacionado às abordagens sobre tal temática no Brasil. Além 

disso, são apresentadas e analisadas características do referencial teórico adotado neste 

trabalho, enfatizando seus limites e dimensões, e demonstrando os motivos que conduziram à 

adoção dessa perspectiva teórica para fundamentação das análises aqui realizadas. São 

discutidas ainda tendências e características que constituem os estudos sobre os saberes 

docentes no campo da música, apontando os principais limites e possibilidades das pesquisas 

que tratam de tal tema na prática de professores de música. 

3.1 Os saberes docentes como campo de pesquisa  

Há alguns anos, diversos pesquisadores, principalmente das áreas de ciências humanas 

e sociais, estão se preocupando com o que pensam e como agem os professores em seus 

contextos de ensino e aprendizagem. Os estudos ligados a essa preocupação podem ser 

entendidos como estudos da subjetividade docente, em que a principal preocupação está 

centrada em desmistificar a identidade profissional dos professores, admitindo que estes, 

assim como diversos profissionais, possuem um conjunto de saberes que norteiam seu ofício e 

que precisam ser reconhecidos pela sociedade (FREIRE,1996; GAUTHIER, 1998; 

PERRENOUD, 2000; PIMENTA, 1999; SHULMAN, 2004; TARDIF, 2014). 

Partindo dessa perspectiva, entre as várias vertentes dos estudos da subjetividade 

docente, estão os saberes docentes que começaram a ganhar impulso nos países da América 

do Norte por volta das décadas de 80 e 90 com os movimentos de profissionalização do 

ensino iniciados pelo Holmes Group, 1986, 1990, o Carnegie Forum, entre outros, que 

buscavam eleger um repertório de conhecimentos para o ensino. A partir dessas lutas, mais 

tarde, muitos pesquisadores começaram a investigar o knowledge base (base de 

conhecimento) dos professores, que, segundo (SHULMAN, 1987), incide em um conjunto de 

compreensões, conhecimentos, habilidades, e disposições que um professor necessita ter para 

atuar em determinados contextos de ensino e aprendizagem. 

 Especificamente no Brasil, os estudos sobre os saberes docentes começam a ser 

difundidos por volta de 1990, juntamente com as reverberações do movimento de 

profissionalização do ensino e das questões sobre o repertório de conhecimentos dos 
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professores. Assim como acontecia em outros países, no Brasil, os estudos sobre os saberes 

docentes visavam garantir o reconhecimento legítimo da profissão docente, ainda bastante 

ligada à concepção de vocação (ALVES, 2007). 

Desde então, pensar a formação dos professores a partir da ótica dos saberes docentes 

vem contribuindo para quebra de um paradigma bastante forte, pautado na ideia do professor 

como reprodutor de técnicas de ensino e aprendizagem, detentor de todo o conhecimento, na 

qual sua função se resume a ações mecânicas, de “depositar” conhecimento para os alunos. 

Esse processo é conhecido como educação bancária, bastante criticada por Paulo Freire em 

seu livro Pedagogia da autonomia (FREIRE, 1996).  

Essa ideia se fez forte por muito tempo e influenciou bastante os estudos sobre a 

formação do professor, que se debruçavam em técnicas e formas de ensinar e esqueciam-se, 

por vezes, de entender a vida pessoal do docente, pois, para alguns pesquisadores, não 

existiam relações entre a vida profissional e a história de vida dos professores, esta não 

influenciava na ação pedagógica docente e pouco importava o que esses atores falavam sobre 

si (NUÑES, 2001).  

Com os estudos sobre os saberes docentes começa-se a dar voz aos professores e 

considerar os seus discursos como válidos para o campo epistemológico da educação. Na 

perspectiva dos saberes docentes, a formação do professor começa a ser vista a partir de uma 

reflexão na prática e sobre a prática do professor em seu contexto de ensino, passando a 

considerar o cotidiano e a subjetividade como algo válido para entender a complexidade que 

envolve a formação docente. Essa tendência vem se consolidando como um novo paradigma 

da formação docente e se mostra bastante forte em pesquisas que buscam entender a práxis 

pedagógica dos professores (FREIRE, 1996); a subjetividade docente (COLLA, 1998); as 

crenças dos professores (SOARES; BEJANO, 2008); as suas concepções (PONTE, 1992); as 

emoções e os valores (MARCHESI, 2008); as representações sociais (SOUSA; PARDAL; 

VILLAS BÔAS, 2009); autobiografia, trajetórias e histórias de vida (SOUZA, E., 2006); o 

habitus docente (BARROS, 2011), a identidade docente (GALINDO, 2004); as competências 

e habilidades (PERRENOUD, 2000); e os saberes docentes (TARDIF, 2014)5.  

Todos esses termos têm em comum a concepção de que não se pode separar a 

dimensão sociocultural da vida do professor da dimensão profissional. Essas duas dimensões 

                                                           
5 Em uma breve análise, foi possível perceber que as divergências entre autores são tantas, que não se torna fácil 

definir e/ou enquadrar cada um dos termos, pois, enquanto alguns autores diferenciam-nos, outros fundem os 

termos como se tudo representasse a mesma coisa. E na medida em que as ciências da educação se modificam, as 

formas interpretativas de cada termo e suas utilizações acabam se diluindo dentro de diversas teorias e se 

confundindo umas com as outras, passando, às vezes, a significarem a mesma coisa (SOARES; BEJARANO, 

2008). 
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se fundem formando a identidade profissional docente de cada educador. Além disso, esses 

termos e perspectivas também apontam para uma nova concepção da profissão docente, que 

considera o professor um profissional reflexivo capaz de pensar e repensar sua prática sobre 

os mais diferentes enfoques e aspectos – dono de uma consciência racional que influencia sua 

prática docente, formando o que chamamos de práxis profissional. 

A figura do professor reflexivo está centrada na ideia de olhar de forma crítica sua 

própria prática. No caso do professor, refletir sobre sua prática é conduzir seu olhar para os 

detalhes existentes no processo de ensino e aprendizagem e nas relações entre os sujeitos 

(professor e aluno) mediados pelo conhecimento e propor soluções para os problemas 

encontrados nessa prática, através da reflexão, análise e problematização das situações.  

A reflexão é inerente à profissão docente, o ato de refletir está presente no processo de 

transmissão e recepção do conhecimento e, por ser essa a matéria-prima do professor, é 

inegável que este reflita sobre sua prática e os conhecimentos adquiridos e transmitidos no 

processo de educação (SCHÖN, 2000). Essa noção fortalece ainda mais o reconhecimento dos 

professores como sujeitos participativos, produtores e mobilizadores de saberes, que possuem 

consciência e racionalidade profissional suficiente para conduzir de forma autônoma suas 

práticas pedagógicas e não apenas seguir regras e receitas produzidas na formação inicial. 

Nessa perspectiva, os estudos que buscam entender as subjetividades do professor 

apontam claramente que os docentes não podem ser vistos apenas como marionetes que 

reproduzem os movimentos e teorias produzidos pelos professores universitários, 

pesquisadores, e/ou exigidos pelos seus superiores. Ele não é um mero reprodutor de teorias 

criadas por outros, não é um correpetidor de discursos ensaiados, ele é, acima de tudo, um 

ator, protagonista de um contexto, pelo que ele produz, mobiliza e adapta os saberes conforme 

sua necessidade. Dessa forma, a subjetividade presente no discurso e na prática do professor 

precisa ganhar visibilidade nos estudos sobre a profissão docente, não por comoção e ajuda 

para aflorar um reconhecimento social do professor perante a sociedade, mas pelo simples 

fato de essa subjetividade representar um rico campo epistemológico a ser explorado pelas 

ciências da educação e também pela Educação Musical. 

3.2 Conceitos e perspectivas teóricas dos saberes docentes  

Antes de adentrarmos a conceituação do termo “saberes docentes”, é importante 

salientar que, entre os estudos que buscam definir o que é saber docente, uma ideia que parece 

bastante evidente é que ninguém é capaz de produzir um conceito de saber que satisfaça a 
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todos, pois, além de estar restrita a uma situação temporal e contextual, a conceituação de 

saber é perigosa do ponto de vista epistemológico e metodológico da pesquisa. Isso acontece, 

pois, ao definir o que é considerado saber, o pesquisador estará delimitando o seu estudo a 

uma concepção e assumindo limites e fronteiras epistêmicas ligadas à definição escolhida. 

Nessa situação, o que se pode fazer é se contentar com uma definição restrita decorrente de 

certas escolhas e certos interesses ligados à pesquisa. 

Partindo desse pressuposto, buscamos inicialmente apresentar, segundo o referencial 

teórico de (TARDIF, 2014), algumas definições de saber pautadas em três concepções 

advindas do pensamento moderno ligadas à subjetividade, ao julgamento e à argumentação. A 

seguir apresentamos, respectivamente, essas concepções. 

3.2.1 O lugar do saber sob a perspectiva da subjetividade  

O conceito de saber advindo da subjetividade toma assento no pensamento racional 

que defende que o saber é um tipo particular de certeza subjetiva que se opõe a outras 

subjetividades, como, por exemplo, a fé, as crenças, a convicção, o preconceito, a dúvida, a 

imaginação, etc. Para essa concepção, o saber pode assumir duas formas, uma ligada à 

intuição intelectual, que defende uma verdade lógica que pode ser captada rapidamente, 

como, por exemplo, dois mais dois são quatro, pois matematicamente é possível definir que é 

assim; e outra ligada à representação intelectual, que pode ser entendida como o resultado de 

diversos raciocínios mediatos que buscam representar simbolicamente determinado objeto 

(TARDIF, 2014).  

Significa dizer que a representação intelectual é um processo pelo qual o indivíduo, 

através de suas faculdades mentais, busca, em um momento mediato, definir, desmistificar, 

construir conceitos, através de imagens mentais, de forma a reconstituir na memória aquilo 

que se faz ausente no momento de representação, mas que se faz presente na realidade. A 

partir dessa concepção, a subjetividade é entendida como o lugar da representação intelectual 

(uma imagem refletida do mundo real) e da intuição intelectual (definição lógica de algo real), 

mas em que, para serem concebidas como saberes, a intuição e a representação intelectual 

precisam estar fundamentadas na racionalidade (TARDIF, 2014). 

3.2.2 O lugar do saber sob a perspectiva do julgamento 

Para a concepção de saber ligada ao julgamento, o saber nada mais é do que o discurso 

pautado no juízo verdadeiro que procura afirmar algo tendo como embasamento a razão e a 
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natureza da realidade. A partir dessa concepção, os juízos de valor e experiência não possuem 

validade, apenas é concebível e aceitável o juízo de realidade, pautado na lógica matemática. 

Ou seja, só são considerados saberes: os fatos constatados. Como exemplo, poderíamos citar 

uma situação na qual o indivíduo, ao se deparar com uma parede, confirma em seu discurso 

que a parede é branca e, de fato, através da natureza da realidade, é constatado que a parede 

possui uma pigmentação branca. Portanto, a partir dessa concepção, o juízo lógico, bastante 

assertórico, é entendido como o lugar do saber, mas que, assim como a representação e a 

intuição intelectual, também exige racionalidade (TARDIF, 2014). 

3.2.3 O lugar do saber sob a perspectiva da argumentação 

A terceira e última concepção defende o saber como uma atividade discursiva que 

busca validar uma determinada ação através de argumentos e operações discursivas, que 

podem ser lógicas, dialéticas, retóricas, empíricas, e, sobretudo, linguística. Ou seja, as ações 

conduzidas pelos indivíduos podem ser validadas através do seu discurso, por isso, para essa 

concepção, o lugar do saber está na argumentação das ações. (TARDIF, 2014), ao comentar 

sobre essa concepção, afirma que “saber alguma coisa é não somente emitir um juízo 

verdadeiro a respeito de algo (um fato ou uma ação), mas também ser capaz de determinar por 

que razões esse juízo é verdadeiro”. 

Nessa perspectiva, a capacidade de argumentar a favor de alguma coisa dá ao saber 

um caráter coletivo, de trocas discursivas entre o locutor e o receptor, que, mediados por 

argumentos, fornecem razões e estabelecem critérios criticáveis e discutíveis a respeito de 

vários conhecimentos que advêm do campo das ciências empíricas e também de diversos 

outros campos, normativos, valorativos, etc. A validade dessas trocas discursivas não se 

estabelece apenas pelas adequações entre os fatos e os argumentos, mas, sim, através de 

acordos comunicacionais, compartilhados entre o grupo de locutores e atores de argumentos 

(TARDIF, 2014). 

Ao discutir sobre essas três concepções, tivemos como principal objetivo apresentar 

uma ideia mínima sobre o que é o saber, para que, a partir dessas três concepções, seja 

possível conceituar de maneira mais consciente o nosso objeto de estudo, que são os saberes 

docentes. Algo que fica bastante claro após visitarmos essas três concepções é que a 

racionalidade permeia todas elas. Na primeira concepção, o pensamento do sujeito racional é 

o que fundamenta o saber; na segunda, o julgamento racional; e, na terceira concepção, as 

argumentações são a base do que entendemos por saber. Essas concepções apontam alguns 



53 

limites para o estudo do saber docente, restringindo a concepção de saber à ideia de exigência 

de racionalidade, onde o objeto de estudo se limita aos discursos e ações dos professores 

sobre suas práticas pedagógicas. Ou seja, nem tudo pode ser considerado saber, é necessária a 

racionalidade para validar os discursos e as representações mentais. Nessa óptica, segundo 

(TARDIF, 2014, p.176), 

 

Saber alguma coisa ou fazer alguma coisa de maneira racional é ser capaz de 

responder às perguntas “Por que você diz isso?” e “Por que você faz isso?”, 

oferecendo razões, motivos, justificativas susceptíveis de servir de validação 

para o discurso ou para ação [...] Doravante, chamaremos de saber os 

pensamentos, as ideias, os juízos, os discursos, os argumentos que obedeçam 

a certas exigências de racionalidade. 

 

Nesse sentido, o saber está fundamentado nesta pesquisa como um saber que exige 

racionalidade6 e argumentações que validem o discurso e a prática pedagógica do professor de 

música atuante em projetos sociais. Por esta visão, entendemos os saberes docentes como um 

conjunto de conhecimentos e fazeres pedagógicos e profissionais que englobam as 

competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, e que os professores produzem e/ou 

mobilizam de acordo com as exigências do seu contexto de trabalho. Esses saberes docentes 

estão presentes em todas as ideias, juízos, discursos e argumentos racionais que buscam dar 

motivos, elaborar razões e justificar orientações da prática educativa do professor em seu 

contexto de ensino e aprendizagem.  

3.3 Tipologias e fontes de mobilização dos saberes docentes  

Ao discutirmos sobre as concepções e conceitos de saber docente, pudemos desenhar 

os limites envolvidos neste estudo e apontar uma perspectiva teórica para condução da 

pesquisa. Desse modo, iremos tratar das fontes de mobilização de saberes docentes possíveis 

de serem consideradas, a partir da perspectiva teórica que optamos por utilizar neste estudo. 

Tratando-se deste ponto, o autor afirma que o professor, na sua atuação profissional, utiliza-se 

de vários saberes que podem ser mobilizados de diversas fontes: 

Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém 

de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se apoia 

                                                           
6 A racionalidade é entendida nesta pesquisa como uma capacidade do ser humano de agir, falar e pensar 

elaborando uma ordem de razões que orientam sua prática (TARDIF, 2014, p. 179). 
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em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, assim 

como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua 

formação profissional; ele se apoia também  naquilo que podemos chamar de 

conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, guias e manuais 

escolares; ele se baseia em seu próprio saber ligado à experiência de 

trabalho, na experiência de certos professores e em tradições peculiares ao 

ofício de professor (TARDIF, 2000, p. 14). 

Dessa forma, se fizermos uma analogia aos saberes utilizados pelos professores de 

música, poderemos constatar que esses não estão vinculados apenas às aprendizagens formais 

dos cursos superiores em música, visto que as dimensões educativas envolvidas na sua 

formação são múltiplas. A bagagem cultural, os cursos, as experiências artísticas, a história de 

vida são fatores que influenciam diretamente na formação humanística e profissional desse 

professor e, consequentemente, essa formação se reflete na sua atuação pedagógica musical.  

Contribuindo para uma visão mais sistematizada dos saberes docentes, (TARDIF, 

2014) apresenta um repertório de saberes utilizados pelo professor na sua atuação 

profissional. É nesses saberes que o professor busca as razões, os modelos, os motivos para 

validar suas ações e discursos relacionados à prática educativa, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 02: tipologias de saberes docentes 

SABERES CONCEITOS FONTE DE 

AQUISIÇÃO 

Saberes da 

formação 

profissional 

Conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores. A 

formação inicial, formação contínua. 

Responsável pela formação científica dos 

professores. 

Curso de graduação, 

especialização, 

mestrado, doutorado, 

cursos de formação 

complementar, oficinas, 

seminários, palestras, 

eventos. 

Saberes 

pedagógicos 

Conjunto de doutrinas, concepções, abordagens e 

reflexões racionais e normativas que conduzem e 

orientam a prática educativa do professor. 

Responsável pela formação didática do 

Cursos superiores de 

licenciatura; disciplinas 

didáticas e 

metodológicas de 
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professor, algumas formas de saber fazer e 

técnicas de ensino. Integrado na universidade em 

forma de disciplinas. 

ensino e aprendizagem. 

Saberes 

disciplinares 

Conjunto de conhecimentos específicos relativos 

à área de formação do professor, integrados na 

universidade em forma de disciplinas. 

Cursos superiores; 

disciplinas referentes a 

conteúdos específicos 

(ex: música). 

Saberes 

curriculares 

Conjunto de discursos, objetivos, conteúdos, 

métodos e diretrizes nos quais as instituições se 

baseiam para conduzir sua prática educativa. 

Apresentam-se, concretamente, nos 

planejamentos dos professores e das instituições. 

Planos de curso; 

diretrizes curriculares; 

planos de aula; livros 

didáticos, discursos, 

etc. 

Saberes 

experienciais 

Conjunto de habitus e habilidades de saber ser e 

saber fazer, desenvolvidos no trabalho cotidiano 

do professor em seu contexto de ensino. 

Contexto de atuação 

profissional do 

professor. 

Fonte: (TARDIF, 2014, p. 31-33) 

 

O quadro acima busca demonstrar resumidamente o trabalho de (TARDIF, 2014), em 

sistematizar uma epistemologia da prática profissional, pela qual busca desvelar os saberes 

utilizados pelos professores em seu contexto educativo. Essa sistematização contribuiu 

bastante para uma categorização inicial da complexidade de saberes que um professor pode 

utilizar em sua prática educativa. No entanto, cabe ao pesquisador ir além e entender como 

esses saberes interligados são empregados no contexto do professor. Pensado nessa mesma 

perspectiva.  

Para (TARDIF, 2000 p. 11), discutir sobre a epistemologia da prática profissional e o 

conceito de saber, afirma que: 

 

A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar 

esses saberes, compreender como são integrados concretamente nas 

tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, produzem, 

utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos 

inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa a 

compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que 
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desempenham tanto no processo de trabalho docente quanto em 

relação à identidade profissional dos professores.  

 

Nessa perspectiva, em uma ação pedagógica, esses saberes se modificam e se fundem, 

estabelecendo relações que não são tão evidentes e sistematizadas como o quadro apresentado 

acima. Pelo contrário, torna-se complexo e dificultoso categorizar em tipologias os saberes 

que determinado professor está utilizando para conduzir sua prática educativa, pois, como 

esses saberes funcionam em rede e se adaptam aos contextos educativos, essas modificações, 

somadas à multiplicidade de variáveis envolvidas em cada prática pedagógica, fazem de cada 

professor um agente único de saberes e fazeres docentes.  

Buscando entender outras abordagens e categorizações dos saberes docentes dos 

professores, foi percebido que, além de (TARDIF, 2000), outros autores se debruçaram em 

criar categorias de saberes para os professores. Mesmo contendo nomes bastante diferentes, as 

categorias apontadas pelos autores possuem muitas similaridades, que muitas vezes se 

repetem. A seguir, realizamos uma breve apresentação dessas categorias segundo alguns 

autores que tratam sobre saberes docentes. 

 Os saberes docentes são classifica por (GAUTHIER, 1998) em sete categorias. 

Segundo esse autor o professor, em sua ação pedagógica, se utiliza de um “repertório de 

conhecimentos” formado por: saberes disciplinares; saberes curriculares; saberes da ciência 

da educação; saberes da tradição pedagógica; saberes experienciais; saberes da ação 

pedagógica; e saberes culturais e pessoais.  

Já (SHULMAN, 1987) entende os saberes docentes como conhecimentos que o 

professor utiliza conforme a necessidade. Para esse autor, o professor mobiliza sete 

conhecimentos: conhecimento dos conteúdos específicos; conhecimento didático do 

conteúdo; conhecimento do programa; conhecimento pedagógico geral; conhecimento dos 

fins, objetivos, valores e fundamentos filosóficos e históricos; conhecimento do educando e 

suas características; e conhecimento dos contextos. Na tentativa de reduzir todos os saberes 

em um número menor de categorizações, ele ainda propõe uma redução de todos os sete 

saberes em apenas três de maior significação que conseguem abranger os demais, que são: o 

conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento 

pedagógico geral. 

Assim como ele, (PIMENTA, 2000) realiza um trabalho similar propondo que o 

professor de forma geral se utiliza de três saberes básicos, que são: saberes do conhecimento, 
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ou do conteúdo; saberes pedagógicos; e saberes da experiência – que juntos são concebidos 

como a base de conhecimentos do professor. 

Seguindo essa mesma linha, (PORLÁN e RIVERO, 1998), classificam os saberes em 

três categorias: saberes acadêmicos; saberes baseados na experiência, rotinas e guias de ação. 

De forma ainda mais compacta, (PACHECO, 1995) categoriza os saberes docentes dos 

professores em duas classificações bastante simples: saber profissional e saber prático. Para 

esse autor, a complexidade existente nos saberes dos professores não pode ser vista de forma 

fragmentada e tão compartimentada como alguns autores propõem, e, mesmo optando por 

duas categorias, ele acredita que elas não se separam, uma vez que o saber profissional 

também é prático. 

Por fim, (DEMAILLY, 1997), utilizando-se de outra nomenclatura, classifica os 

saberes em quatro categorias: saberes científicos e críticos; saberes didáticos; saber fazer 

pedagógico; saberes de organização coletiva. Optando também por quatro categorias, 

(GARCIA, 1999) classifica os saberes em: conhecimento do conteúdo; conhecimento didático 

do conteúdo; conhecimento psicopedagógico; e conhecimento do contexto. Esses autores 

citados representam uma pequena parcela dos estudos e categorias criadas para entender a 

complexidade dos saberes docentes. Não é objetivo deste trabalho esgotar todas as possíveis 

classificações, conceitos, tipologias e categorias de saberes docentes, apenas demonstrar uma 

parte do que se vem produzindo sobre essa temática há alguns anos. 

Essas diversas categorizações dos saberes docentes, ao nosso ver, carregam uma série 

de problemas que precisam ser percebidos pelos pesquisadores que tratam dessa temática. A 

divisão em categorias acarreta em um mesmo problema encontrado na noção de saber, pois, 

ao criarem diferentes classificações, também estão criando limites epistemológicos e 

metodológicos da pesquisa, tendo em vista que, ao guiar a pesquisa e a análise dos dados 

apenas por categorias preestabelecidas, o pesquisador estará limitando-se a enxergar dentro 

dos moldes tipológicos que escolheu, negando-se a outras possibilidades. 

Outro problema encontra-se presente na comparação e diferenciação dessas tipologias 

de saberes, pois existe uma linha bastante tênue entre o que de fato pode ser considerado um 

diferencial entre um tipo de saber e outro. Ou seja, torna-se bastante perigoso, por exemplo, 

afirmar que parte dos discursos e ações promovidos pelos professores é advinda de seus 

saberes pedagógicos e a outra parte, dos saberes disciplinares, pois a fonte de aquisição desses 

saberes é basicamente a mesma. Se compararmos também as concepções dadas por cada 

autor, para retratar uma categoria de saberes, estaremos lidando com problemas não só 

contextuais, relativos à época de realização dos estudos, mas também problemas 
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epistemológicos e metodológicos, pois cada autor, para realizar sua classificação, parte de 

princípios bastante diversos.  

Outros exemplos podem ser citados comparando as tipologias de cada autor, no 

entanto nosso foco é demonstrar as limitações e os cuidados que precisam ser tomados pelo 

pesquisador ao utilizar-se dessas categorias. Nessa perspectiva, podemos enxergar que, na 

medida em que se preestabelece um quadro de tipologias para guiar os procedimentos de 

coleta e análise de dados, corre-se o risco de não se conseguir ter uma visão do saber docente 

como um todo, compartimentando-o e separando-o em categorias que, muitas vezes, tornam 

impossível a compreensão da complexidade existente na constituição e articulação dos 

saberes utilizados pelo professor. 

Como podemos ver, o pluralismo epistemológico presente nas tipologias dos saberes 

apresentam bastantes lacunas e armadilhas metodológicas para os pesquisadores menos 

atentos. No entanto, não podemos ser extremistas ao ponto de abandonar todas as tipologias e 

tentar recriar uma nova forma de conceber os saberes docentes. Pelo contrário, precisamos ter 

rigor científico ao nos utilizarmos dessas tipologias para não cair em um modismo teórico que 

nos impeça de alcançar o impacto social necessário à pesquisa científica.  

Desse modo, o que pode ser feito provisoriamente, para amenizar essa problemática 

referente à pluralidade epistemológica das tipologias de saberes docentes, é realocar o foco 

não nos tipos de saberes docentes que o professor mobiliza, mas, sim, na fonte pela qual ele 

mobiliza esse saber. Como podemos ver, grande parte dessas tipologias surgiram em um 

processo inverso de enquadramento teórico das práticas exercidas pelos professores, ou seja, 

são tipologias de saberes que procuram dizer o que o professor precisa saber, sem se importar, 

muitas vezes, com o que ele já sabe e como ele utiliza o que ele sabe. 

 Essa realocação é possível de ser realizada no momento em que passamos a ter como 

foco a fonte de aquisição do saber e não o seu enquadramento teórico, tendo em vista que essa 

realocação para entender quais as fontes dá ao pesquisador uma visão mais abrangente de 

entendimento de como se constituem os saberes docentes e de que forma eles se articulam na 

ação pedagógica do professor. Consequentemente, poderemos ver como os saberes docentes 

são utilizados na prática e no contexto de cada professor, não tendo como preocupação, a 

priori, enquadrar os seus saberes em categorias tipológicas, mas, sim, ver como tudo funciona 

na prática. 

Nessa óptica, mesmo parecendo contraditório demonstrar esse deslocamento através 

de outras categorias que se aproximam bastante das tipologias apresentadas anteriormente, 

(TARDIF, 2014), na tentativa de solucionar as questões envolvidas na existência de 
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pluralismo epistemológico, propõe um modelo de análise dos saberes docentes baseado na 

origem social. Ou seja, o autor procura estabelecer um entendimento da diversidade de 

saberes presentes na ação pedagógica dos professores, através de um modelo que se relaciona 

diretamente com a trajetória de vida dos professores e com a prática profissional de cada um 

em seu contexto pedagógico, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 03: os saberes dos professores 

OS SABERES DOS PROFESSORES 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, 

a educação no sentido lato, 

etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes docentes 

provenientes da formação 

escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissional 

nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das ferramentas 

dos professores: programas, 

livros didáticos, caderno de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes da sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 

na escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

Fonte: (TARDIF, 2014, p. 55) 

 

A principal diferença entre esse modelo de análise apresentado por (TARDIF, 2014), e 

seu quadro de tipologias dos saberes apresentado anteriormente está na relação que o autor 

estabelece com o cotidiano dos professores, sua família, seu ambiente de trabalho, suas 
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ferramentas de trabalho, as organizações responsáveis pela sua formação, as diversas outras 

experiências profissionais e de formação, etc. Além de estabelecer um novo foco na 

proveniência dos saberes docentes e sua mobilização prática na ação pedagógica, sem se 

fechar apenas no enquadramento tipológico de cada saber. 

Ao apresentar esses diversos repertórios de saberes dos professores, propostos por 

vários autores, foi possível perceber que, independente do campo de ensino, é importante 

compreender como os professores utilizam os saberes docentes durante o seu ofício, e quais 

os limites e possibilidades que eles encontram em lidar com determinado saber. Pelo simples 

fato de que são essas compreensões que podem fundamentar e ajudar a pensar uma formação 

de professores que contemple as características do seu ofício, tendo em vista que esse tem 

sido um dos maiores desafios enfrentados pelos cursos de formação inicial e continuada de 

professores, que é propor uma formação que mantenha um diálogo com o contexto de atuação 

profissional do professor. 

3.4 O saber docente na prática do professor  

Como todo profissional, o professor regula suas ações a partir de objetivos e metas que 

permeiam o seu ofício de ensinar. Esses estão ligados a planos, programas, diretrizes, acordos, 

projetos, etc. que indicam como deve ocorrer a prática pedagógica do professor. Além disso, a 

própria formação cultural do docente, suas experiências, história de vida interferem na sua 

prática profissional. Ao ser exposto a um contexto cultural, como, por exemplo, um projeto 

social, a significação das exigências preestabelecidas por esse ambiente é sempre entendida 

pelo professor a partir de sua formação, ou seja, o professor irá conceber sua prática baseado 

nas exigências do ambiente, somadas à sua formação, que interfere diretamente na forma com 

que esse professor interpreta as exigências do contexto de ensino (TARDIF, 2014). 

 O cânone cultural entre a formação do professor e seu contexto de ensino pode ser 

concebido como o núcleo onde se estabelecem e, de fato, são mobilizados os saberes 

docentes. A prática educativa do professor é regida por esses dois campos que se intercruzam 

e exige uma constante adaptação e mobilização de saberes docentes, que possam dar suporte 

às ações do docente no contexto de trabalho. Ou seja, os conhecimentos envolvidos no ofício 

docente vão além dos que são exigidos no seu contexto de trabalho, demonstrando que a 

complexidade existente na profissão docente só é possível de ser entendida na prática, pois 

cada professor é protagonista de seus saberes.  
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Nessa perspectiva, soa um tanto perigoso apontar que existem saberes universais e 

imutáveis que regem o fazer pedagógico de todos os professores. Mesmo apontando um 

repertório de saberes que os professores utilizam em sua prática pedagógica, (TARDIF, 2014) 

reconhece que cada professor, em seu contexto, utiliza-se desse repertório de forma particular; 

cada professor mobiliza, adapta e recria seu saber docente conforme as condições sociais de 

trabalho e sua formação cultural-profissional, isso torna-os únicos em seu ofício. 

 Essa concepção pode ser enxergada na ação pedagógica de cada professor, pois, 

mesmo existindo programas, leis, projetos políticos pedagógicos, etc. a serem seguidos em 

comum por todos, é a formação profissional-cultural de cada um que acaba exercendo uma 

influência maior nas suas ações pedagógicas, conforme os limites estabelecidos em cada 

contexto. Essa constatação põe à prova justamente a defesa de alguns estudiosos sobre a 

existência de peritos em educação. Pois como comenta (TARDIF, 2014): 

 

Temos dificuldade em acreditar na existência de peritos em educação, pela 

simples razão de que as atividades educativas ocorrem forçosamente e muito 

concretamente num contexto de compromissos normativos contínuos. Ora, 

até prova em contrário, não existe perícia no que diz respeito às normas, nem 

mesmo em relação a essas escolhas tão “simples” que um professor deve 

fazer todos os dias no que se refere à distribuição de seus recursos limitados, 

de seu tempo, de sua energia. Existem peritos do jogo de xadrez, do jogo de 

damas, mas não existem peritos que possam nos dizer se devemos jogar 

xadrez ou damas: assim que as regras do jogo mudam, assim que mudamos o 

jogo (de linguagem, de poder), os peritos mudam e deixam de ser peritos.   

 

Diante dessas colocações do autor, podemos afirmar que o saber docente na prática do 

professor se mostra bastante relativo e contextual, assim como também dinâmico, na medida 

em que ele se modifica e/ou se adapta conforme o contexto em que esse saber é mobilizado e 

por quem é mobilizado. Nesta ótica, mesmo o professor possuindo uma formação 

profissional-cultural que o identifique como professor, ele não pode ser visto como um perito, 

porque cada contexto impõe limites pedagógicos, políticos, sociais e econômicos que fazem 

com que os saberes docentes do professor sejam mobilizados de forma diferente em cada 

contexto, e porque as normas e características existentes em cada instituição exigem do 

professor uma forma diferente de transmitir os conhecimentos, de organizar o seu fazer 

pedagógico e de gerir seu ambiente de ensino. 
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Nessa perspectiva, toda essa conjuntura exige que o professor preestabeleça uma 

rotina de trabalho, que caracterize as ideias e filosofias da instituição, adaptando e 

mobilizando o seu saber conforme for necessário, dentro dos seus limites de formação 

cultural-profissional. Ou seja, todo professor, ao se propor atuar em determinado contexto, 

sempre se depara com essas duas dimensões, uma ligada às exigências do ambiente de 

trabalho, e outra ligada à sua formação cultural-profissional; o diálogo estabelecido entre o 

contexto de trabalho e a formação do professor é o que se materializa como rotinas que cada 

professor internaliza com o passar do tempo (TARDIF, 2014). 

Além dessas dimensões, (TARDIF, 2014), acrescenta que um professor, em sua 

prática educativa, lida com duas condicionantes: uma ligada à transmissão dos conhecimentos 

relativos a determinada matéria, e outra ligada à gestão de classe. A primeira condicionante se 

remete ao tempo, à organização temporal dos conteúdos, ao traçar de metas e objetivos, à 

avaliação, e etc. Podemos julgar essa primeira condicionante como aquela que ocorre antes de 

o professor iniciar o processo de ensino, está ligada intimamente ao planejamento das 

atividades que o professor pretende realizar. 

Para o autor a segunda condicionante se relaciona à manutenção do processo de 

ensino e aprendizagem, ao controle dos conteúdos, à motivação e ao comportamento dos 

alunos, ao tempo e ao espaço em que ocorre o processo de ensino, etc. A primeira 

condicionante leva o professor a pensar em como trabalhar dentro de um espaço de tempo e a 

segunda, em como ele está gerindo esse tempo para que os sujeitos envolvidos no processo 

aprendam. O funcionamento efetivo dessas duas condicionantes, de forma convergente, pode 

ser visto como o cerne do trabalho docente. 

A partir dessa perspectiva, podemos analisar que, em todo processo de ensino e 

aprendizagem onde estão envolvidos professores e alunos, educador e educando, mestre e 

discípulo, reunidos em um espaço de tempo, as condicionantes de transmissão de saber e 

gestão de classe sempre estarão presentes para que ocorra a aprendizagem. É evidente que, em 

alguns contextos, essas condicionantes serão mais sistematizadas, em outros, menos, mas 

sempre precisarão existir para haver aprendizagem. Em uma circunstância sistematizada como 

a escola, essas condicionantes já são dadas, exigindo que o professor as execute conforme sua 

especialidade, dentro de um ambiente físico e social que comporta regras de conduta já 

preestabelecidas para que professores e alunos exerçam suas funções. Ou seja, antes mesmo 

de entrar em seu ambiente de trabalho e exercer seu ofício, o professor já encontra um plano 

habitual de transmissão do saber e gestão de classe a ser seguido.  
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Em outros contextos menos sistematizados e não formais de ensino e aprendizagem, 

como, por exemplo, os projetos sociais executados por empresas, organizações não 

governamentais (ONGs), paraestatais, o plano habitual de transmissão de saber e gestão de 

classe, muitas vezes, precisa ser criado pelo professor/educador/mestre responsável pela 

aula/atividade/oficina, pois esses projetos sociais podem ter sido pensados apenas em suas 

dimensões administrativas e financeira, deixando a cargo de 

docentes/professores/educadores/mestres pensar a dimensão socioeducativa de suas 

aulas/atividades/oficinas. Mesmo assim, por estarem inseridos em um contexto 

institucionalizado, as regras de organização física e social também já se encontram 

estabelecidas pelas pessoas que convivem naquele ambiente profissional. Mas, diferente da 

escola, os planos de gestão de classe e transmissão do saber não são documentados através de 

leis, decretos, diretrizes, etc., eles são internalizados através das socializações entre os 

profissionais e participantes desses projetos sociais. 

Nessa perspectiva, o professor mobiliza seus saberes docentes na tentativa de fazer 

convergir essas condicionantes existentes em seu ofício, não como um “sujeito 

computacional” ou “idiota cognitivo”, como critica (TARDIF, 2014), mas, sim, como um 

autor de sua própria história que, através de sua racionalidade, produz o seu constructo social, 

criticando, modificando, revisando e encontrando novos objetivos e razões para conduzir sua 

prática educativa. Desse modo, a racionalidade associada ao saber docente deve ser concebida 

de forma conjunta à realidade social de atuação do professor e, por isso, é uma racionalidade 

casual, imperfeita, lacunar, que se encontra limitada por um contexto de ensino e 

aprendizagem enraizado de normas, poderes, condutas, que a todo tempo procura moldar o 

saber docente do professor. Este, por sua vez, o racionaliza baseando-se na vivência, na 

história de vida, na experiência, etc.  

3.5 Os saberes docentes na formação do professor 

Na tentativa de perceber como se dão essas relações do professor com o saber docente 

na sua prática educativa, foi possível constatar que, em seu ofício de ensinar, o professor 

sempre está enraizado em uma instituição. Seja ela a escola, a igreja, o projeto social, a 

comunidade, é inegável a presença deste profissional em instituições formais e também não 

formais. No entanto, cabe-nos analisar que essas instituições pertencem a uma sociedade que 

se estrutura em um sistema capitalista, que de certo modo, influencia o ser e o fazer dos 

indivíduos em suas instituições; a sala de aula, o professor, o aluno e as relações de trabalho 
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estabelecidas entre esses sujeitos podem ser entendidos como um microcosmo da conjuntura 

global, onde os saberes docentes do professor são articulados de diversas fontes, advindas da 

formação cultural-profissional, que, ao se somarem ao contexto, formam um constructo 

social. Segundo (TARDIF, 2014), são cinco campos que juntos afetam a prática educativa do 

professor e ao mesmo tempo são afetados por ele, formando o que ele chama de constructo 

social de mobilização dos saberes docentes, conforme demonstra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de TARDIF (2014, p. 145) 

 

A nosso ver, essa concepção postula uma nova visão sobre as relações entre teoria e 

prática no ofício do professor. Nessa perspectiva, o professor, não é um mero aplicador de 

saberes produzidos por terceiros, pelo contrário, ele cria novos saberes, transforma-os e 

mobiliza-os conforme o constructo social estabelecido. Essa visão ativa do professor também 

influencia o modo pelo qual concebemos o ensino, pois, se cada sala de aula, cada grupo de 

alunos, cada instituição, cada professor, com sua formação sociocultural e profissional, estão 

inseridos em constructos sociais, torna-se um tanto contraditório estabelecer leis, princípios, 

técnicas, estratégias de ensino sem relacioná-las a esses constructos. Dessa forma, cabe aos 

cursos de formação de professores repensar como estão tratando a formação de professores a 

partir desta ótica, pois, como comenta (TARDIF, 2014 p. 214-215): 

 

Mais uma vez, é estranho que a formação de professores tenha sido e ainda 

seja bastante dominada por conteúdos e lógicas disciplinares, e não 

Figura 05: constructo social de mobilização do saber docente 
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profissionais. Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, 

docimológicas, psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas e 

etc., que foram concebidas, a maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação 

com o ensino nem com as realidades cotidianas do ofício de professor. [...] 

se quero saber como realizar um trabalho qualquer, o procedimento mais 

normal consiste em aprendê-lo com aqueles que efetuam esse trabalho. 

 

Nessa perspectiva, a formação dos professores precisa ser repensada em uma lógica 

que compreenda que o contexto de atuação do professor é o principal meio de vivência e 

aprendizagem do ofício, pois é no contexto em que os futuros professores irão enfrentar 

problemas reais, que exigirão que eles articulem saberes e busquem soluções para os 

problemas enfrentados, através da pesquisa e da reflexão.  

O encadeamento de disciplinas teóricas que muitas vezes não estabelecem relações 

com o contexto e são demasiadamente abstratas e concebidas conforme o modelo 

aplicacionista, onde os alunos irão “beber” das disciplinas e “aplicar” tudo no estágio, não 

exerce tanto impacto na formação desses indivíduos, se comparada a uma formação que se 

estabelece no diálogo constante entre teoria e prática. Esta é vivenciada nas dificuldades e 

problemas encontrados durante o exercício de ensinar, pois é nas dificuldades e na articulação 

de soluções para os problemas que o professor vai se formando e aprimorando seus saberes 

profissionais. 

Pensando dessa forma, o modelo aplicacionista em alguns casos acaba interferindo 

negativamente na formação dos futuros professores, pois estes, ao tentarem aplicar uma teoria 

em uma realidade prática que não possui relações com as disciplinas cursadas em sua 

formação inicial, acabam se frustrando, afinal, nas disciplinas aprenderam a aplicar teorias e 

não a resolver problemas mobilizando estratégias e soluções. Ou seja, nessa situação o futuro 

professor acaba construindo uma percepção sobre o papel da reflexão teórica na sua prática 

totalmente distorcida, pois não encontra relações sólidas entre as teorias e a realidade 

cotidiana da profissão docente (TARDIF, 2014).  

Essa ambiguidade existente entre a cultura disciplinar das universidades e o contexto 

de atuação profissional é entendida por ele, como uma crise da perícia profissional. Durante 

muito tempo se concebeu e, em alguns casos, ainda se concebe, um caráter instrumental às 

estratégias, técnicas de ensino, metodologias, rotinas e diversos outros meios de se formar um 

perito em ensinar. Segundo o autor, a crise se estabelece justamente nessa concepção advinda 

das ciências aplicadas, onde é possível calcular e programar meios para atingir determinados 
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fins, com a mínima possibilidade de erro. Analogamente, pensamos em programar, dar 

ferramentas e formar um professor perito para ir trabalhar em uma sala de aula que ele ainda 

não conhece, cometendo o mínimo de erros possíveis, sem nos preocuparmos em formar esse 

indivíduo dentro de uma realidade prática onde a todo momento ele vive o fazer 

acompanhado de um saber teórico que o capacita para minimizar os seus erros e construir 

estratégias para combatê-los em um contexto real de trabalho.  

Mesmo diante de todas as dificuldades e problemas trazidos pelo modelo 

aplicacionista de ensino, há de se perceber que essa concepção educativa cada vez mais está 

caindo em desuso. Pois, aos poucos vem-se percebendo e constatando, através de pesquisas, 

que ser professor é uma profissão exercida por seres humanos e com seres humanos, que não 

se pode ter o controle de um repertório codificado de saberes universais que se aplicam em 

toda e qualquer situação. Pelo contrário, começa-se a enxergar que a racionalidade dos 

saberes é limitada e contextual, ou seja, a improvisação, a criatividade, a subjetividade, o 

senso comum, a intuição desempenham papéis importantíssimos e privilegiados no agir do 

professor, o que impossibilita a existência de um perito, pois, como dito anteriormente, 

parafraseando, quando se muda o jogo e/ou as regras, os peritos também mudam. 

 

Os programas de formação dos professores devem ser organizados em 

função de um novo centro de gravidade: a formação cultural (ou geral) e a 

formação científica (ou disciplinar), através das disciplinas contributivas 

(psicologia da aprendizagem, sociologia da educação, didática etc.), devem 

ser vinculadas à formação prática, que se torna, então, o quadro de referência 

obrigatório de formação profissional (TARDIF, 2014, p. 215). 

 

Pensando assim, no que tange à realidade brasileira, essa proposta apresentada pelo 

autor pode ser enxergada em dois dos programas de formação de professores desenvolvidos 

no país, que são o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). O primeiro é uma 

iniciativa do governo para a formação de professores para atuarem na educação básica. Esse 

programa é dirigido especificamente para alunos do ensino superior que estão cursando 

alguma licenciatura e consiste em conceder bolsas de iniciação à docência, para que esses 

alunos possam desenvolver trabalhos em parceria com escolas da educação básica, 

pertencentes à rede pública de ensino (BRASIL, 2010).  
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Um dos objetivos do PIBID apresentados na página oficial do programa7 deixa claro 

que o quadro de referência para formação desses futuros professores é o contexto de trabalho, 

afirmando que o cotidiano da escola é o local onde esses alunos irão criar, participar de 

experiências metodológicas, desenvolver sua docência, superar problemas de ensino e 

aprendizagem e propor inovações para a realidade pela qual estão inseridos, proporcionando 

um impacto positivo na aprendizagem dos alunos da escola básica. Tudo isso, com a ajuda de 

um professor da escola pública (supervisor) e um professor da licenciatura (coordenador de 

área), que juntos planejam e propõem intervenções que contribuem tanto com a formação dos 

licenciandos, como também do supervisor e alunos da educação básica (BRASIL, 2010). 

O segundo programa que segue a mesma linha de diálogo entre a formação 

profissional e a formação universitária é o PARFOR. Esse programa8 tem um caráter 

emergencial, pois busca atender o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que trata da 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Segundo 

o documento, ele foi criado “com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica. (BRASIL, 2009).  

O PARFOR fomenta a oferta de turmas em cursos de licenciatura para docentes que 

atuam na rede básica e não possuem formação superior, ou que possuem formação superior, 

mas na modalidade bacharelado; segunda licenciatura para aqueles professores da educação 

básica que possuem licenciatura e atuam da rede pública há mais de 3 anos,  são licenciados, 

mas atuam em disciplinas diferentes da sua formação inicial; curso de formação pedagógica 

para bacharéis que atuam na rede pública de educação básica como docentes, mas não 

possuem formação pedagógica (BRASIL, 2009). 

Por meio desses programas a educação brasileira aos poucos começa a romper com 

um paradigma de separação entre os lugares de mobilização e os lugares de produção e 

comunicação de saberes. Essa separação de lugares é quebrada no PARFOR e no PIBID a 

partir do momento em que o quadro de referência da formação dos professores passa a ser o 

contexto de trabalho, fazendo com que o futuro professor produza, mobilize e comunique 

saberes, dialogando com os vários espaços de formação que são a escola, a universidade e os 

profissionais envolvidos no processo de formação dos professores. 

O PARFOR e o PIBID se propõem a mudar o centro de rotação da formação de 

professores a partir do momento em que estabelecem uma relação mais estreita entre a 

                                                           
7 Para mais informações sobre o PIBID acesse: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid 
8 Para mais informações sobre o PARFOR acesse: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor 
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universidade e a escola. Essa aproximação impacta diretamente na ação pedagógica dos 

professores já atuantes (no caso do PARFOR) e também dos futuros professores (no caso do 

PIBID), pois ao estabelecerem esse diálogo estão proporcionando que os atores que convivem 

nesses ambientes reflitam juntos sobre os problemas encarados no contexto da sala de aula, de 

modo a repensarem e criarem estratégias de enfrentamento aos problemas encontrados na 

educação brasileira.  

3.6 A temporalidade dos saberes docentes 

Na busca de enxergar a fundo as questões envolvidas na mobilização dos saberes 

docentes por parte dos professores e entender a complexidade existente sobre essa temática, 

um dos pressupostos mais recorrentes ao tratarmos dos saberes docentes é a temporalidade, o 

tempo e o espaço em que o professor se encontra como profissional do ensino. Essa 

temporalidade, como chama (TARDIF, 2014), é entendida como uma realidade dialógica 

entre a identidade do professor e o tempo, que, ao progredir, provoca mudanças no contexto 

de trabalho do professor e na sua identidade. Em outras palavras, o professor em sua 

temporalidade vai se transformando e modificando seu trabalho sempre em um processo de 

negociação entre sua identidade e seu contexto profissional. 

Nessa perspectiva, o tempo de atuação docente transforma o saber ser e o saber fazer 

do professor de forma que cada um, em sua complexidade docente, atua de modo diferente 

conforme o tempo que exerce sua função de trabalho. Por isso, o tempo de atuação 

profissional de um professor pode ser visto como uma dimensão imprescindível de ser 

considerada ao tratarmos dos saberes docentes, tendo em vista que, na medida em que um 

profissional se estabelece em uma função, o seu tempo de serviço provoca mudanças 

significativas na sua forma de atuar profissionalmente, com o passar do tempo os seus saberes 

docentes são mobilizados de forma diferente provocando mudanças na sua prática pedagógica 

(TARDIF, 2014). 

Segundo esse tempo é um dos responsáveis em transformar o saber conforme sua 

dinâmica instável e progressiva. Por isso, os saberes docentes possuem um caráter dinâmico, 

mutável e às vezes até lacunar, pois não podem ser concebidos como depósitos mentais 

disponíveis a qualquer momento na mente do professor para que, na medida em que ele for 

precisando desses saberes depositários, ele vá sacando e utilizando conforme a sua 

necessidade no momento da ação pedagógica. Pelo contrário, a complexidade temporal afeta a 

vida e a trajetória profissional do professor de modo que, ao acumular seus anos de trabalho 
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até chegar a se aposentar, o professor começa a desacelerar seu ritmo de atuação profissional 

e consequentemente mobiliza os saberes de forma diferente, a depender da fase em que se 

encontra estabelecido. 

Diferente da grande maioria das profissões, o professor passa boa parte de sua vida 

imerso em seu contexto de trabalho antes mesmo de pensar em seguir carreira como 

professor. O processo de escolarização permite que o docente passe em torno de 13 anos 

vivenciando como os seus professores agem em sala de aula, como funciona a escola, quais 

dificuldades e limites existentes em sua atuação, etc. Essa imersão, ou melhor, essa 

socialização com a profissão docente, faz com que ele adquira uma bagagem de experiência 

que se expressa através de saberes docentes (HUBERMAN, 2007; TARDIF, 2014). 

Em alguns casos o processo de escolarização se mostra tão forte que a formação 

inicial, muitas vezes, acrescenta pouca ou quase nenhuma contribuição para uma mudança 

consistente de saberes sobre a profissão. Nessas circunstâncias, muitos entram e saem dos 

cursos de formação de professores sem sofrerem grandes impactos em sua formação, fazendo 

com que, ao ingressarem no contexto de trabalho, as crenças e os modelos de ação 

apreendidos na escola venham à tona na sua prática docente (TARDIF, 2014). 

Nessa perspectiva, antes mesmo de ingressar na carreira docente, o professor, como 

discutimos anteriormente, vive um período de escolarização e socialização primária que 

reverbera diretamente nas crenças e representações sociais que esse profissional irá 

estabelecer nos primeiros contatos com a profissão. Esse período é retratado pelo autor 

mencionado acima, como a trajetória pré-profissional, caracterizado pela socialização 

primária estabelecida nos âmbitos familiar e comunitário, onde o professor irá iniciar a 

construção de sua personalidade e identidade pessoal e, também, a socialização escolar, que é 

responsável em exercer bastante impacto na história de vida profissional do professor, pois é 

no âmbito escolar onde se constroem os primeiros saberes sobre o que é ser professor. 

Ainda segundo o mesmo autor, após o período de trajetória pré-profissional inicia-se o 

processo contínuo de socialização profissional, é momento a partir do qual o professor 

começa a exercer a profissão e a incorporar todas as práticas e rotinas existentes em seu 

ambiente de trabalho, visto que são os ambientes institucionalizados que exigem que o 

professor se adapte ao contexto e não o contrário. 

Nesse contato o professor vai elaborando suas rotinas, mobilizando seus saberes 

adquiridos na sua trajetória pré-profissional e desenvolvendo novos saberes durante o seu 

ofício. Desse primeiro contato até o final da carreira, o professor irá passar por diversos 

momentos e/ou fases profissionais que irão transformar sua prática educativa constantemente. 
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A essas diversas fases ele dá o nome de trajetória profissional, que, segundo esse autor, 

remete ao “processo temporal de vida profissional de longa duração no qual estão presentes 

dimensões indenitárias e dimensões de socialização profissional, além de fases e mudanças”. 

Diante desses dois fenômenos temporais que são a trajetória pré-profissional e a 

trajetória profissional, podemos enxergar o quanto a história de vida do professor impacta em 

suas ações pedagógicas. A genealogia dos saberes docentes remete às socializações vividas 

pelo professor na família, na escola, no período de faculdade, no ambiente de trabalho e em 

diversas outras instâncias sociais em que o docente conviveu e convive, e que de alguma 

forma interferem na sua ação pedagógica. Como acrescenta (TARDIF, 2014, p. 59), “o 

desenvolvimento do saber profissional é associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição 

quanto aos seus momentos e fases de construção”. 

Nessa perspectiva, pensar em uma construção dos saberes docente é de certa forma 

refletir sobre a história de vida do professor como profissional que vive diversos processos de 

socialização que se remetem a lugares, pessoas, momentos marcantes, etc., que vão se 

somando à sua genealogia histórica de formação profissional e se refletindo na sua carreira, 

conforme os momentos e fases de sua profissão. 

Optando por uma perspectiva ligada à carreira docente, (HUBERMAN, 2007) 

apresenta, de forma sequencial, como os professores vivem cada momento e/ou fase de sua 

profissão, dentro de um processo temporal de amadurecimento. Buscando entender algumas 

dessas fases, a seguir apresentamos duas fases do ciclo de vida dos professores: as fases de 

exploração e estabilização, que possuem maior afinidade com a realidade do professor 

participante dessa pesquisa. 

Nesse sentindo, o mesmo acredita que o ciclo de vida dos professores não se resume a 

uma série de acontecimentos. Pelo contrário, o autor afirma que o ciclo configura-se como 

algo mais complexo e cheio de nuances, que evidenciam a dinamicidade da profissão de 

professor e refletem a instabilidade da vida humana, cheia de “altos e baixos”, e imprevisível 

de se estabelecer como algo linear. Nessa perspectiva, na medida em que o profissional 

ingressa em uma profissão e começa a construir sua carreira, ele inicia um processo de 

descobrimento e identificação com os diversos papéis que precisa exercer para obter sucesso 

em suas ações profissionais, estabelecendo assim um diálogo contínuo entre seus objetivos, 

motivações e as exigências, limites, possibilidades e opções de carreira para a profissão 

escolhida.  

Nesse diálogo fica claro que a generalização de um ciclo de vida profissional do 

professor é quase impossível de ser estabelecido, pois cada professor se relaciona com sua 
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profissão de forma única. Ou seja, não se pode conceber que todos os professores vivam o 

mesmo ciclo de vida profissional, seguindo à risca cada fase, na mesma proporção de tempo 

proposta por ele. O próprio autor alerta para a existência de estudos empíricos que conseguem 

evidenciar um grande número de casos de professores que realmente seguem o mesmo ciclo 

de vida profissional, mas nunca uma totalidade de casos que apresentam as mesmas 

características. 

3.6.1 A fase de exploração e adaptação do professor à profissão docente 

A entrada na carreira é entendida por (HUBERMAN, 2007), como a fase de 

exploração da profissão docente, podendo durar entre 2 e 3 anos de exercício profissional. É 

entendida pelo autor como um estágio de descobrimento e sobrevivência, onde o professor vai 

descobrir como é viver na profissão, enfrentar as primeiras dificuldades, entender os detalhes 

e, muitas vezes, sofrer um choque de realidade com o ambiente de trabalho e o cotidiano 

sociocultural da profissão de professor. É comum, para grande parte dos professores que 

passam por essa fase, enxergar uma distância entre o real e o ideal almejado no seu ambiente 

de trabalho. A formação inicial não consegue dar conta da realidade social e dinâmica dos 

múltiplos espaços de educação, por isso, em um primeiro contato com seu ambiente de 

trabalho o professor começa a perceber uma fragmentação dos seus saberes diante do 

cotidiano real da profissão docente. É a partir desse momento que ele começa a adaptar, criar 

e modificar seus saberes.  

Ele aponta ainda que essa adaptação e criação de saberes, acontece justamente, para 

que o professor consiga sobreviver aos momentos de choque de realidade. Quando, por 

exemplo, precisa se relacionar de forma afetuosa com os alunos para que estes possam 

aprender, mas, ao mesmo tempo, necessita manter uma relação de distanciamento, para que 

não se confunda a relação profissional aluno-professor com relações de maior intimidade 

pessoal. Além disso, existem as dificuldades com alunos que criam conflitos no espaço de 

aprendizagem, problemas de relacionamento com os outros colegas de trabalho, etc. Todos 

esses exemplos fazem com que o professor articule seus saberes de diversas formas. 

Ainda, segundo o autor, a fase de exploração também acarreta em um momento de 

descoberta por parte do professor. Não são apenas choques de realidade e luta pela 

sobrevivência, mas também é um momento de identificação pessoal com a profissão, 

entusiasmo por estar iniciando uma carreira, exaltação por estar realizando um sonho de 

exercer uma profissão, se sentir parte de um grupo de profissionais, e diversos outros 
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sentimentos e sensações que a profissão pode trazer para o professor. Ele lembra ainda que as 

pesquisas realizadas sobre essas temáticas têm demonstrado que grande parte dos professores 

vive esses dois momentos de sobrevivência e descoberta ao mesmo tempo, sendo o segundo o 

maior responsável para o professor suportar o primeiro. Enquanto que outros profissionais 

vivem apenas um desses momentos, alguns se mostram indiferentes a eles, ou apresentam 

características diferentes das apontadas como sobrevivência e descoberta. 

Nessa perspectiva, pudemos perceber que uma das principais características da fase de 

exploração é que o professor é limitado pelo seu ambiente de trabalho a explorar algumas 

poucas funções e, conforme muda de ambiente de trabalho, a exploração vai se estendendo e 

se limitando ao contexto. No caso de professores provisórios, que sempre estão mudando de 

instituição, ou se encontram em um cargo de substituição, esse processo de exploração é ainda 

mais reduzido, pois o tempo que o professor provisório passa executando suas funções é, na 

maioria das vezes, mínimo, e logo muda-se de instituição ou simplesmente deixa de ensinar 

por um período, etc. A cada retomada inicia-se um processo de exploração que se perpetuará 

até se estabelecer em uma nova instituição.  

3.6.2 A fase de estabilização do professor na profissão docente 

Para (HUBERMAN, 2007) essa fase se caracteriza pelo comprometimento definitivo 

com a profissão docente e com a instituição à qual está vinculado. É também um momento de 

transição de duas etapas da vida profissional, a exploração e a estabilização, que pode ser 

caracterizada como uma fase onde o professor define sua identidade profissional e se encontra 

na profissão docente, além de as pessoas passarem a reconhecer seu trabalho.  

Para ele, esta fase pode durar um período variável de 8 a 10 anos no mínimo. Ao 

entrar nesse processo de estabilização e construção definitiva de sua identidade profissional, o 

professor passa por diversos conflitos internos e também externos, para se auto afirmar como 

tal, ao passo que essa autoafirmação de sua profissão acarreta em escolhas que sempre o 

levam a eliminar outras possibilidades para sua vida. 

Se analisarmos, por exemplo, a vida dos professores de música, para se auto afirmar 

como professor e construir definitivamente uma identidade profissional em uma instituição de 

ensino, sempre existirá a possibilidade de seguir uma carreira artística como músico nas mais 

diversas funções que não seja o ensino. Para (HUBERMAN, 2007, p. 40) “com efeito, 

escolher significa eliminar outras possibilidades” e, quando se trata de um professor de 

música, muitas vezes, a eliminação da carreira artística, para seguir efetivamente a carreira 
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docente, é dolorosa, e viver nessa dualidade artista-professor, adiando e evitando a escolha 

definitiva, ou até mesmo provisória, por uma das duas profissões, seria uma dispersão, tanto 

dos papéis exercidos por essas duas profissões, quanto de sentimento de identidade pessoal. 

 

A escolha de uma identidade profissional implica a renúncia, pelo menos por 

um determinado período, às outras identidades, e este acto (escolher e 

renunciar) representa justamente a transição da adolescência, em que “tudo é 

ainda possível”, para a vida adulta, em que os compromissos surgem mais 

carregados de consequências (HUBERMAN, 2007, p.40). 

 

É nessa premissa de escolher e renunciar que na fase de exploração o professor vai se 

decidindo e fazendo escolhas que vão delineando seu caminho para uma estabilização 

profissional. Consequentemente, essa estabilização traz consigo um sentimento de libertação 

de uma fase de indecisões e conflitos que abalaram e levaram o professor a se estabelecer 

profissionalmente na profissão. Nesse processo, o professor demonstra um maior equilíbrio e 

desenvoltura no trabalho.  

3.7 Os saberes docentes no campo da música 

A área da Educação Musical há alguns anos vem se preocupando com a formação do 

professor de música em diversos âmbitos, seja na formação inicial, formação continuada ou 

na formação emergencial. Nessas diversas dimensões da formação docente, uma das ideias 

que se mostra bastante clara nos estudos que tratam sobre esse tema é a concepção de que a 

formação não é conseguida apenas com a obtenção de um diploma, pelo contrário, ela é vista 

de maneira ampla como um processo contínuo existente na profissão do professor e é 

construída através das diversas experiências vividas por ele, não apenas no ensino superior, 

mas também em outros contextos de formação não escolares (DEL BEN, 2003; BEINEKE, 

2014).  

Nessa perspectiva, nenhum professor de música está formado por completo, pois a 

docência exige um processo de reconstrução permanente da identidade pessoal e profissional 

do professor. Conforme se modificam as sociedades, os contextos de atuação profissional 

também passam por processos de transformação, consequentemente, os saberes exigidos em 

determinado contexto modificam-se, renovam-se, exigindo que o professor de música também 

acompanhe esse processo, e se enxergue na necessidade de renovar e mobilizar novos saberes 

que dialoguem com seu contexto de atuação, pois, na medida em que ele não consegue 
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acompanhar essas mudanças, acaba por conduzir um trabalho desvinculado da realidade 

dinâmica do seu contexto de trabalho. 

Quando se trata da formação de professores de música, uma das maiores preocupações 

é relacionar a sua formação inicial com o contexto de atuação profissional. Ainda existe um 

descompasso na formação oferecida nos cursos de formação inicial para preparar o professor 

de música para atuar na multiplicidade de contextos, como a escola básica, as ONGs, 

conservatórios, escolas livres de música, centros especializados em educação especial, etc. 

Esse descompasso se deve a diversos fatores, entre eles, a concepção dos formadores de 

professores em entender e reconhecer o ambiente de trabalho docente como um local de 

produção, crítica e mobilização de saberes docentes. Além da resistência em propor uma 

adequação dos currículos e disciplinas universitárias com os múltiplos contextos de atuação 

profissional do professor de música (GROSSI, 2003). 

A experiência vivida em um contexto real de trabalho pode proporcionar ao professor 

de música uma experiência dialógica entre a prática e a teoria, que contribui para a 

incorporação de saberes docentes que o professor poderá utilizar durante sua vida 

profissional. Por isso a necessidade de se pensar em uma formação que dialogue com o 

contexto profissional, visto que para ser professor é necessário adquirir um repertório de 

saberes que sirvam e contribuam para a sua atuação profissional. Não se pode negar que ser 

professor é uma profissão que exige um mínimo de formação para ser exercida, assim como 

outras profissões. Dessa forma, uma das importantes tarefas da área de Educação Musical tem 

sido delinear um repertório de saberes necessários aos professores de música para atuar em 

diversos contextos de ensino, assim como também criar mecanismos para que os professores 

que já atuam possam estar constantemente refletindo sobre sua prática e construindo novos 

saberes (BEINEKE, 2012).  

Partindo desse pressuposto, há alguns anos diversos pesquisadores têm buscado 

compreender quais os saberes docentes de professores de música. Ao realizarmos um 

levantamento das publicações brasileiras dos últimos 10 anos sobre a temática saberes 

docentes de professores de música, constatamos um crescente e variado número de teses, 

dissertações e artigos das principais revistas da área tratando sobre o tema, conforme 

demonstra o gráfico 01 a seguir: 
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Gráfico 01: número de publicações sobre saberes docentes de professores de música por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: O autor (2016) 

 

Entre as fontes de dados nas quais foram encontradas essas publicações estão: o banco 

de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Além dos repositórios de 

teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFU, dos Programas de Pós-

Graduação em Música da UDESC; UFBA; UFG; UFMG; UFPB; UFPR; UFRGS; UFRJ; 

UnB; UNESP; UNICAMP; UNIRIO e USP. E também de teses e dissertações pertencentes a 

outros Programas de Pós-Graduação, principalmente da área de educação. 

Para a pesquisa bibliográfica de artigos, utilizamos a fonte de dados da Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO); Google Acadêmico; revista Opus; Revista Música 

Hodie; revista ouvirOUver; revista Em Pauta; Revista Debates; revista Ictus; revista Música 

em Contexto; revista Música em Perspectiva; revista Claves e a revista da Associação 

Brasileira de Educação Musical (ABEM). Alguns dos artigos encontrados no Google 

Acadêmico e no SCIELO são trabalhos publicados em revistas pertencentes a outros campos 

de conhecimento, principalmente da educação.  

Na análise de todas as publicações encontradas selecionamos 38 por se enquadrarem 

especificamente na temática saberes docentes de professores de música. Entre essas 

publicações, 16 são dissertações de mestrado; seis são teses de doutorado; 15 são artigos de 

revista; e há um capítulo de livro. 

Esse levantamento bibliográfico nos deu base para entendermos como são discutidos 

os saberes docentes no campo da música, ou seja, de que forma o conceito saberes docentes é 

incorporado aos estudos que tratam sobre os saberes docentes de professores de música. Esse 
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entendimento se faz necessário na medida em que conhecer o repertório de saberes dos 

professores de música, seja qual for seu contexto de ensino, acarreta diversos benefícios – 

compreender como os professores de música utilizam os saberes docentes durante o seu 

ofício, quais os limites e possibilidades que eles encontram em lidar com determinado saber 

são compreensões fundamentais para se pensar sobre a formação de professores de música e 

as características do seu ofício. Para (HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006, p. 54): 

 

[...] o estudo sobre os saberes aborda elementos significativos para a 

compreensão da profissão de professor de música, pois considera as várias 

dimensões do seu trabalho docente, como: 1) a diversidade de contextos 

músico-educacionais; 2) as suas especificidades músico-pedagógicas; 3) as 

interações sociais entre os atores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem musical; 4) a socialização profissional; 5) as implicações 

epistemológicas, sociais e políticas para a Educação Musical como área de 

conhecimento  

 

Nessa perspectiva, as autoras apresentam as dimensões de compreensão dos estudos 

sobre os saberes docentes do professor de música, demonstrando que conhecer essas 

dimensões implica entender, em maior profundidade, a prática docente, reconhecendo que o 

professor de música possui saberes particulares do seu ofício, que estão diretamente 

relacionados ao seu ambiente de trabalho. Além disso, entender esses saberes contribui 

diretamente para o crescimento do campo epistemológico da Educação Musical como área de 

conhecimento. Partindo desses pressupostos, a seguir iremos analisar os trabalhos sobre os 

saberes docentes no campo da música, procurando estabelecer quais as perspectivas, lacunas e 

direcionamentos que a área tem tomado para entender os saberes docentes dos professores de 

música brasileiros. 

No Brasil os estudos realizados sobre saberes docentes no campo da música já 

possuem um histórico bastante extenso de produções, que datam desde o início do século 

XXI. No entanto, optamos por um levantamento que abrangesse os últimos 10 anos: 2004-

2014. Primeiramente dividimos os trabalhos em três categorias: 1- Trabalhos que estudam os 

saberes docentes no campo da música, com ênfase em uma análise teórica; 2- Trabalhos que 

versam sobre formação e fazem alguma menção aos saberes docentes; e 3- Trabalhos que 

partem do conceito de saberes docentes para leitura de realidades empíricas. O gráfico 02 a 

seguir demonstra a distribuição quantitativa dos trabalhos por categoria: 
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Gráfico 02: categorias de trabalhos sobre saberes docentes de professores de música 

publicados nos últimos 10 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: O autor, (2016). 

 

Para uma análise aprofundada de todo o estado da arte, subdividimos os trabalhos que 

fazem alguma menção aos saberes docentes e os que partem do conceito de saberes docentes 

para a leitura de realidades empíricas em seis subcategorias: 1- os saberes docentes de 

professores generalistas que trabalham com música; 2- os saberes docentes de professores de 

instrumento e canto; 3- os saberes docentes de professores universitários; 4- os saberes 

docentes de professores de música que atuam na educação básica; 5- os saberes docentes na 

formação inicial de professores de música; 6- os saberes docentes de professores que atuam 

em projetos sociais. Os trabalhos que dão ênfase à análise teórica dos saberes docentes não 

subdividimos, pois representam apenas 5% de toda a produção aqui analisada. 

3.7.1 Trabalhos que estudam os saberes docentes no campo da música com ênfase em uma 

análise bibliográfica 

Na categoria de trabalhos que tratam sobre os saberes docentes a partir de uma 

perspectiva teórica, destacam-se os estudos de (HENTCHSKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 

2006); (ARAÚJO, 2007) e (CARVALHO, 2011). Esses estudos buscam demonstrar as 

características dos estudos sobre saberes docentes no campo da música, partindo de 
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referenciais teóricos que em sua maioria são tomados de empréstimo da área de educação. 

Nos estudos de (HENTCHSKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006), as autoras procuram situar as 

discussões sobre o assunto, abordando as características e tipologias desenvolvidas por 

(SHULMAN, 1987), (TARDIF, 2002), (GAUTHIER ET AL. 1998) e (PIMENTA, 1999), 

realizando uma breve síntese das ideias de cada autor e discutindo sobre as pesquisas na área 

de Educação Musical. As autoras afirmam que na área de Educação Musical: 

 

[...] de forma direta, o tema tem sido estudado em trabalhos que adotam o 

referencial teórico dos saberes docentes para discutir a natureza e 

características do conjunto de conhecimentos, competências e habilidades 

que são mobilizados pelo professor de música em seu trabalho docente. De 

forma indireta, a temática aparece em pesquisas sob outros enfoques 

teóricos, como: o pensamento do professor; o professor como prático-

reflexivo; as competências docentes; o conhecimento prático dos 

professores; a identidade profissional dos professores de música; e outras 

investigações relacionadas com a formação inicial e continuada de 

professores de música. Esses estudos retratam a diversidade de pesquisas na 

área e apresentam tendências teóricas que visam conhecer e qualificar a 

formação e atuação do professor de música. 

 

Essas categorias apontadas pelas autoras têm sido acrescidas também pelos estudos 

sobre as narrativas dos professores de música e estudos autobiográficos, que têm ganhado 

bastante projeção, como pudemos constatar no estado da arte dos últimos 10 anos. Há de se 

considerar também que, mesmo que pontualmente, os estudos sobre a formação dos 

professores de música sempre perpassam pelos saberes docentes, ainda que não sejam 

qualificados como tal; entre as dimensões da formação dos professores, os saberes docentes 

representam uma delas, por isso, mesmo que não sejam nomeados como estudos sobre os 

saberes docentes, as pesquisas levam, em seu escopo, ideias e resultados que se articulam com 

os saberes docentes.  

A profissão professor de música pode ser vista a partir da ótica dos saberes docentes, 

por diversos ângulos. Segundo (HENTCHSKE; AZEVEDO E ARAÚJO, 2006), a 

compreensão da profissão sob a perspectiva dos saberes docentes consegue abranger os 

múltiplos espaços de atuação do professor de música; as características e dimensões de sua 

profissão em seu local de atuação profissional; as interações entre o professor de música, o 

ambiente de trabalho e os atores presentes em seu contexto; as implicações  epistemológicas, 
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políticas e sociais para a formação inicial dos professores de música; as relações entre a 

formação inicial e o contexto de atuação profissional dos professores de música; a 

temporalidade da profissão professor de música; etc. Por isso, muitos pesquisadores, ao 

abordar a formação do professor de música, optam por utilizar os saberes docentes como 

aporte teórico, justamente pela sua abrangência de categorias da formação docente. 

De acordo com a visão de (ARAÚJO 2007), a partir de uma análise das perspectivas 

teóricas que estudam a formação dos professores de música, destacam-se os saberes docentes 

como sendo uma delas. Para essa autora, os estudos sobre os saberes docentes trazem 

contribuições para a área de Educação Musical, pois os resultados de pesquisas realizadas 

com essa temática ressaltam diversos benefícios, entre eles: a importância de se considerar as 

concepções dos professores e os saberes advindos da experiência, articulados em seu contexto 

de atuação profissional, pois as experiências dos professores podem orientar a criação de 

estratégias para a formação docente do professor de música; a necessidade de reconhecermos 

o pensamento dos professores como uma fonte fidedigna de pesquisa, que pode trazer 

contribuições bastante significativas para a área da Educação Musical e os cursos de formação 

inicial de professores de música, pois os pensamentos dos professores carregam consigo 

diretrizes norteadoras da prática docente, que podem ajudar no desenvolvimento de currículos 

que se articulam com o contexto de atuação profissional. 

Os dois estudos aqui apresentados revelam algumas das dimensões teóricas dos 

estudos que tratam dos saberes docentes do professor de música. No entanto, é perceptível o 

quanto ainda são escassos os estudos que pretendem analisar a produção da área sobre a 

temática. Há alguns anos, autores como (DEL BEM, 2003) vêm alertando sobre a importância 

desse tipo de abordagem metodológica para a área de Educação Musical. Contudo, temos 

percebido que os autores se interessam pouco por esse tipo de abordagem, o que 

consequentemente dificulta uma compreensão dimensional da área sobre o que se tem 

produzido nos últimos anos, e o quanto se avançou em determinados aspectos. Além disso, 

estudos dessa natureza podem ajudar bastante a vários pesquisadores da Educação Musical 

que desejam pesquisar sobre determinado assunto, e/ou necessitam utilizar determinada 

metodologia, para que busquem nesses trabalhos uma espécie de “mapa do tesouro”.  

A importância de utilizar-se dessas ferramentas de pesquisa está no fato de que, 

através dessas análises críticas dos aspectos teóricos da Educação Musical, é possível 

compreender as principais tendências e perspectivas que orientam a construção do 

conhecimento na Educação Musical. Fazendo avançar a ciência e evitar a predominância do 
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empirismo e a marginalização dos conceitos teóricos da área. Além de apontar lacunas ou 

ausência de temas que deveriam ser problematizados e utilizados como objeto de pesquisa. 

Nessa perspectiva, os trabalhos de (HENTCHSKE; AZEVEDO E ARAÚJO, 2006) e 

(ARAÚJO, 2007) representam um marco na produção teórica sobre os saberes docentes no 

campo da música, pois apresentam uma espécie de “mapa” para quem pretende estudar sobre 

o tema na área da música. No entanto, uma das lacunas encontradas nesse tipo de estudo é 

que, devido aos enfoques adotados pelos pesquisadores, não foi possível identificar de que 

forma os resultados das pesquisas produzidas sobre essa temática se articulam na prática e em 

quais aspectos as pesquisas sobre esse tema precisam avançar.  

3.7.2 Trabalhos que tratam sobre a formação e os saberes docentes de professores generalistas 

que trabalham com música 

Sobre os trabalhos que versam sobre os professores generalistas, (ABREU, 2011a; 

2011b), ao investigar como professores licenciados em outras áreas do conhecimento se 

tornam professores de música na educação básica, acaba direcionando seu estudo para as 

narrativas da profissionalização e faz menção aos saberes docentes por acreditar que os 

saberes são construídos nas narrativas de vida dos professores de música, e são esses saberes 

docentes que constituem a profissão. E ainda que, cada professor tem sua forma de utilizar, 

elaborar e mobilizar seus saberes. Durante a atuação profissional desses professores, mesmo 

eles não possuindo formação em cursos de licenciatura em música, são as pequenas ações 

desenvolvidas nos contextos de atuação desses docentes que colaboram para construção de 

seus saberes docentes, ou seja, é através da prática da profissão que os docentes vão se 

tornando professores de música, e se reconhecendo como tal. “Essas ações vão constituindo 

os sujeitos desta pesquisa em profissionais, na medida em que estes narram o seu processo de 

profissionalização na área da música (ABREU, 2011a, p. 26)”.  

 Todo o trabalho desenvolvido pelos professores participantes da pesquisa de  

(ABREU, 2011a; 2011b), é validado justamente pela comunidade escolar, que reconhece e 

ajuda a construir essa profissionalização na medida em que se relaciona com esses professores 

de música. Por isso, é perante essa comunidade que o professor também constrói sua prática, 

partindo dos alunos, daquilo que lhes agrada, que ele organiza o ensino de música na escola. 

De maneira geral, a autora conclui que a profissionalização, em si, é uma narrativa que o 

professor vai tecendo ao se propor a assumir o posto de professor de música, e ao se 

relacionar e agir em seu contexto de trabalho. 
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Seguindo a mesma linha de trabalho dentro da escola básica, com professores que não 

possuem formação em cursos de licenciatura em música, (TIAGO, 2007), procurando 

conhecer e analisar os saberes e práticas pedagógico-musicais de professoras unidocentes no 

cotidiano de salas de educação infantil, faz menção aos saberes docentes, apresentando que a 

formação dessas professoras não ocorre no âmbito da formação inicial, mas que as suas 

experiências de vida possibilitam-nas mobilizar saberes necessários às suas práticas 

pedagógico-musicais na educação infantil. Além disso, a autora percebe que, durante as 

relações vivenciadas cotidianamente com os alunos, as professoras também acabam por 

construir saberes que são adquiridos na prática pedagógico-musical. 

O trabalho da autora demostra que, mesmo com pouca ou nenhuma formação musical, 

as professoras conseguem desenvolver trabalhos musicais, utilizando-se de saberes 

construídos no cotidiano do seu trabalho e na experiência de vida. No entanto, a autora chama 

a atenção para a necessidade de os cursos de pedagogia abrangerem, em seus currículos, 

disciplinas que possibilitem a formação pedagógico-musical, que possam dar respaldo para 

que professores unidocentes, na ausência de professores licenciados em música, possam 

trabalhar com o ensino de música, como área do conhecimento (TIAGO, 2007). 

Questionando-se também sobre a formação de professores da educação infantil, 

(CUNHA, 2014) realiza uma pesquisa-ação com professores da pequena infância (crianças de 

zero a 5 anos) de duas escolas da zona sul de São Paulo, partindo da seguinte problemática: 

quais são os saberes que as professoras da pequena infância movimentam para trabalhar a 

música quando não são especialistas no assunto e nem passaram por um aprendizado 

profissionalizante nessa área? A autora, em seu estudo, parte do objetivo de desenvolver e ao 

mesmo tempo estudar os saberes e as práticas musicais das professoras da primeira infância. 

Nessa perspectiva, ela faz menção aos saberes docentes apontando que, no início da pesquisa, 

as professoras movimentavam saberes adquiridos em contextos informais e não formais de 

Educação Musical, como aulas particulares de instrumento, participação em grupos vocais, 

em minicursos promovidos pela rede municipal de ensino, etc. Isso se somava à cultura 

educativo-musical enraizada na educação infantil paulistana e que vem perpassando por várias 

gerações, que, em parte, se resume à música como suporte a outras atividades. Com a 

realização da pesquisa-ação a autora construiu, juntamente com as professoras, novos saberes 

docentes, a partir da reflexão sobre suas práticas no contexto da primeira infância. 

Ainda sobre os professores dos anos iniciais da educação básica, apresentam uma 

experiência na construção de saberes pedagógicos dos professores dos anos iniciais, tomando 

como base um projeto intitulado: “oficina de música: uma abordagem musicoterapêutica”, 



82 

implementado em uma creche e uma escola de educação infantil em Uberlândia, com 

professores e crianças de 3 a 6 anos de idade. Nessa experiência, a autora relata que, durante o 

processo de realização do projeto, as professoras vivenciaram práticas musicais que 

possibilitaram a constituição de novos saberes, entre eles, os relacionados intrinsecamente à 

música, como o desenvolvimento rítmico e melódico, pulsação, entoação, afinação, e saberes 

ligados à musicoterapia, utilizando a música como uma ferramenta terapêutica para trabalhar 

as necessidades físicas, mentais, emocionais, sociais e cognitivas das crianças envolvidas no 

projeto (CARVALHO; LIMA, 2011). 

No momento em que as professoras vivenciavam esses novos saberes, tiveram a 

oportunidade de mobilizá-los em suas práticas, no trabalho com as crianças. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que vivenciavam as experiências, as professoras faziam uso delas em um 

contexto real de educação infantil, podendo comprovar os limites e possibilidades de tais 

saberes aplicados ao cotidiano do trabalho docente. Essa construção e mobilização coletiva de 

saberes propiciou uma formação continuada para professoras e também uma maneira de 

compartilhamento de múltiplos saberes docentes advindos da experiência, que todas elas já 

possuíam, mas que não tinham oportunidade de dividir com as outras colegas (CARVALHO; 

LIMA, 2011). 

Partindo do conceito dos saberes docentes de professores generalistas, 

(CAVALCANTI, 2014) realizou um estudo em uma escola Waldorf de contexto inclusivo, 

propondo-se a investigar as dimensões das práticas musicais de uma professora de classe das 

séries iniciais do ensino fundamental. Nesse contexto, a autora percebeu que a música é uma 

disciplina assim como as outras áreas de conhecimento, e os professores que atuavam na 

escola passavam por uma formação específica para trabalhar a música através de grupos de 

flauta, corais, etc. O que a autora constata em sua pesquisa é que os saberes docentes das 

professoras generalistas são mobilizados de diversas áreas artísticas, sociais e humanas. Entre 

todos os saberes, os que se mostraram mais presentes no discurso dos professores foram os 

saberes advindos da experiência, pois exercem maior influência sobre a prática dos 

professores na escola, e são produzidos no próprio ambiente escolar. 

Também sobre essa temática, (LOPES, 2010) realizou um estudo com objetivo de 

entender a atuação de professores generalistas que ministravam a disciplina específica de 

música nos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa indica que as pequenas vivências 

musicais obtidas no cotidiano externo das instituições formais (escola, universidade), durante 

a trajetória de vida das duas professoras generalistas, eram as principais fontes de mobilização 



83 

de saberes docentes para atuação nas séries iniciais do ensino fundamental com o ensino de 

música.  

Essa constatação indica que as professoras não tiveram a oportunidade de construir 

esses saberes nem durante a vida escolar primária e secundária, nem tampouco durante a 

formação inicial no curso superior e na formação continuada. Essa constatação indica a 

necessidade de se pensar em mecanismos que possibilitem formar professores generalistas 

para atuarem com ensino de música na escola a partir de cursos de formação continuada que 

dialogam diretamente com o contexto de ensino desses professores. 

De modo geral, as pesquisas que fazem menção aos saberes docentes e tratam sobre a 

formação de professores generalistas que atuam com o ensino de música apontam para uma 

realidade bastante clara sobre a mobilização de saberes construídos na prática docente. Esses 

professores durante a formação inicial não tiveram oportunidade de vivenciar experiências e 

adquirir conhecimentos relativos ao ensino de música na educação infantil e nos anos iniciais. 

Esse fato afeta diretamente suas práticas pedagógicas na escola, pois, se não se constroem 

saberes durante a formação inicial, é na prática que se criam saberes para lidar com o contexto 

da educação infantil e anos iniciais.  

Nessa perspectiva, se não constroem saberes antes da atuação profissional, os 

professores começam a mobilizar aquilo que eles viveram com a música durante suas 

trajetórias de vida. Ou seja, experiências musicais vividas em grupos de canto, aulas 

particulares de música, experiências como ouvintes, lembranças de como a música era 

utilizada durante o seu tempo de escola, etc. se traduzem em saberes que se articulam em suas 

práticas de forma, às vezes, desarticulada do contexto. Mesmo que muitos professores passem 

por minicursos e formações continuadas promovidas por Secretarias da Educação, essas 

vivências são fragmentadas e não conseguem sanar as fragilidades, nem dar conta de todas as 

dimensões que envolvem o ensino de música na educação infantil.  

Por isso, todas as pesquisas apresentadas nesta categoria direcionam para a 

necessidade de os cursos de pedagogia incluírem disciplinas em seus currículos que tratem 

sobre o ensino de música na educação infantil e nos anos iniciais. Para que os profissionais 

que atuam nesse contexto possam desenvolver uma educação musical infantil mais sólida e 

que consigam abranger todas as dimensões da música como área de conhecimento. Além de 

promover momentos de partilha de saberes para que esses profissionais possam trocar 

experiências e conhecer outras realidades de ensino de música na educação infantil e anos 

iniciais. 
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3.7.3 Trabalhos que tratam sobre a formação e os saberes docentes do professor de música da 

escola básica 

Tratando-se dos professores de música que atuam na escola básica, investigou de que 

forma se constitui a identidade profissional de 10 professores de música (licenciados em 

música), atuantes em escolas municipais de Pelotas/RS. Através de sua pesquisa, a autora 

constata que as identidades profissionais dos educadores musicais são mutáveis e bastante 

diversificadas, influenciadas principalmente pelas suas trajetórias de vida, aspectos 

emocionais e outras dimensões como a família, a escola e a sociedade, que são as principais 

responsáveis em constituir a identidade e os saberes de cada professor. A autora relata que, ao 

longo de sua vida, os professores vão se transformando através de experiências cotidianas, 

decisões que tomaram sobre suas vidas, tanto profissional, como pessoal, e suas vivências no 

contexto profissional. A identidade profissional do professor de música começa a ser 

construída antes mesmo de ele exercer formalmente sua profissão na educação básica – tudo 

faz parte de uma construção (WILLE, 2013). 

Além disso, a autora salienta que uma das problemáticas encontradas no contexto da 

escola básica foi a ausência de momentos de troca de experiências e da partilha de saberes 

entre os professores de música, por isso, muitos deles, mesmo com formação na área e com 

uma certa experiência profissional, sentiam-se inseguros, diante de algumas situações de 

ensino e aprendizagem de música. Essa problemática ocorreu justamente pelo fato de os 

professores sujeitos da pesquisa serem os que decidiam sozinhos sobre o desenvolvimento do 

currículo na escola, não tendo nenhum suporte da Secretaria de Educação, nem, tampouco, de 

um coordenador de área, além das dificuldades em compartilhar ideias com outros colegas de 

profissão. 

 É nessas circunstâncias que a autora faz menção aos saberes docentes, por perceber 

que são esses que constituem a identidade profissional dos professores de música. Os saberes 

oriundos das diversas dimensões da vida do professor – a vida escolar, familiar, comunitária, 

experiências profissionais, etc., antes mesmo dele se tornar formalmente professor de música, 

são matérias-primas para construção dos saberes docentes de cada um. E, ao se deparar com 

seu ambiente de trabalho, o professor mobiliza e adapta todas essas fontes de saberes ao seu 

contexto, construindo assim sua identidade profissional. 

Quem também demonstra se interessar por essa temática é (BEAUMONT, 2004), pois 

realiza um estudo na rede municipal, estadual e particular de ensino das cidades de Araguari e 

Uberlândia, com o objetivo de compreender a inter-relação entre os saberes e as práticas 
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educativas desenvolvidas por professores especialistas e pedagogas no processo de ensino e 

aprendizagem de música na educação infantil e anos iniciais. A autora faz menção aos saberes 

docentes, ao constatar que durante as práticas educativas as professoras mobilizavam saberes 

advindos dos anos escolares e das vivências familiares, mesmo algumas delas possuindo 

formação em música. 

Dessa forma, a autora ainda acrescenta a necessidade de os cursos de pedagogia 

incluírem em suas grades curriculares disciplinas ligadas à Educação Musical, e os cursos de 

licenciatura em música possibilitarem a vivência prática dos licenciandos em contextos reais 

de educação infantil, de forma a possibilitar tanto aos professores especialistas, quanto às 

pedagogas a aquisição de saberes mais sólidos e contextualizados com a realidade da 

educação infantil.  

Tratando especificamente dos saberes docentes de professores que atuam no ensino 

básico, (GODOY, 2009) realizou uma pesquisa com o intuito de investigar o que constituía a 

prática pedagógico-musical de uma professora que atuava havia 10 anos na rede pública de 

Florianópolis. A autora constata que boa parte dos saberes docentes ressaltados pelo 

referencial teórico era encontrada na prática da professora, que eram competências para 

controle da disciplina e dos alunos, competências para desenvolver a interdisciplinaridade, 

competências musicais, didáticas, pedagógicas e também para as de relações interpessoais. 

Além dos saberes disciplinares, curriculares, experienciais e da formação pedagógica. 

Trilhando também nessa mesma linha, (PEREIRA, 2013) realizou uma pesquisa com 

o objetivo de compreender como uma professora de música construiu saberes relacionados à 

prática de canto coral para adolescentes na escola básica. Através da pesquisa constatou-se 

que a professora mobilizava um corpo de saberes, entre os quais se destacavam os saberes da 

experiência que são construídos na relação com a escola e os indivíduos que fazem parte dela. 

Esses saberes são: saber querer bem aos estudantes, saber se relacionar, saber interagir com a 

gestão escolar, saber priorizar a formação continuada e saber respeitar o discurso musical do 

aluno. Além de outros saberes, como os saberes curriculares e os saberes disciplinares. 

A partir da análise dos trabalhos que compõem esta categoria, constatou-se que, 

mesmo os professores de música possuindo formação em cursos de licenciatura e perpassarem 

um longo período estudando as principais características e concepções de ensino de música no 

contexto da escola básica, eles não conseguem encontrar um diálogo entre os saberes 

advindos da universidade e os saberes exigidos na prática pedagógica. Quando se deparam 

com o ambiente de trabalho, são os saberes advindos das suas trajetórias de vida que vêm à 

tona para que eles possam desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, as 
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lembranças do tempo de escola, as experiências musicais vividas durante a trajetória de vida 

são os saberes docentes que fazem diferença na hora de desenvolverem um trabalho 

pedagógico musical na escola. 

Essa constatação comunga, intrinsicamente, com o que (TARDIF, 2014) vem 

ressaltando há muitos anos sobre os saberes docentes. Pois, de fato, como o autor esclarece, 

Passou-se cerca de 16 anos vivendo diariamente as rotinas escolares, conhecendo e 

familiarizando-se com as formas de ensino bastante diversificadas de vários professores, 

fortalecendo hábitos de conduta e valores que devem ou não devem ser desenvolvidos na 

escola. Ou seja, o professor, ele é um dos poucos, senão o único, profissional que adquire 

experiência em seu ambiente de trabalho antes mesmo de passar por um curso de formação 

inicial, que não dura nem a metade de tempo que esse profissional passou na escola. Por isso, 

torna-se um desafio para os cursos superiores promover uma formação inicial que consiga 

exercer um impacto nos hábitos e valores já cristalizados nos alunos, futuros professores de 

música.  

Além disso, como vários autores já afirmaram, ainda existe um descompasso entre os 

saberes desenvolvidos na universidade e os saberes exigidos na prática. Os professores não 

conseguem encontrar eixos de ligação entre o que apreenderam em uma instituição e o que 

precisam mobilizar na outra, que é seu contexto de atuação profissional. Esse descompasso é 

apontado por diversos autores como algo advindo do distanciamento das universidades com a 

escola. Outros já consideram que essa problemática ainda permanece viva pelo fato de muitos 

cursos de licenciatura em música ainda permanecerem com um modelo de ensino 

conservatorial9
, justamente pelo fato de os professores que trabalham nessas instituições terem 

sido formados nesse modelo, e permanecerem reproduzindo os valores e estratégias de 

formação conservadoras. 

Diante dessa problemática, uma das principais lacunas encontradas nesses estudos são 

apontamentos sobre o que os cursos de formação de professores de música precisam fazer 

para resolver esse descompasso entre os saberes exigidos na escola e os saberes adquiridos na 

universidade.  

                                                           
9 O modelo de ensino conservatorial é marcado pela incorporação de ideologias musicais enraizadas na música 

erudita e nos seus processos de transmissão e apropriação musical (PEREIRA, 2014). Segundo Pereira (2014), a 

presença desse modelo de ensino nos currículos de formação de professores de música está ligada a 

internalização de um habitus conservatorial “[...] entendido como uma ideologia própria do campo artístico que 

foi incorporada nos agentes que passaram a atuar no campo educativo. Esta ideologia baseia-se na superioridade 

da música erudita, ligada a uma suposta autonomia, a um vácuo social que, contudo, não existe” (PEREIRA, 

2014, p. 96). 
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Algumas pesquisas ainda sugerem soluções para esse problema, como, por exemplo, 

desenvolver um currículo para os cursos de formação de professores de música que propicie 

um maior envolvimento dos futuros professores com a escola. No entanto, outras pesquisas 

precisam ser desenvolvidas para que essa questão seja mais bem discutida e que se possa ter 

resultados mais claros e práticos de como promover mudanças nessa realidade.  

3.7.4 Trabalhos que tratam sobre a formação do professor de música para atuar em múltiplos 

contextos 

Sobre a atuação de professores de música em múltiplos contextos, (XISTO, 2004) 

realizou uma pesquisa sobre a formação e a atuação de licenciados em música, com o objetivo 

de investigar, sob a perspectiva de egressos do curso da Universidade Federal de Santa Maria, 

a relação entre a formação acadêmica e as necessidades encontradas nos múltiplos contextos 

de atuação profissional. Nessa pesquisa, a autora constatou que a escola não é o único 

contexto de atuação dos egressos, e que os professores exercem várias funções, até em mais 

de uma instituição com características diferentes. 

Nessa multiplicidade de contextos podem ser citados: a escola básica, em todos os 

níveis; conservatórios; ensino superior; aulas particulares; projetos sociais, etc. A autora 

constatou através da pesquisa que, em sua maioria, os professores apontaram que a graduação 

não consegue dar conta da complexidade envolvida em uma atuação profissional, quatro anos 

representam pouco para tudo que se exige em um contexto profissional, mas que essa lacuna 

pode ser sanada com uma formação continuada. Eles ainda apontaram melhorias que os 

cursos poderiam fazer para que os quatro anos sejam mais bem aproveitados, entre elas, 

proporcionar uma maior vivência prática de ensino e observação em diversos contextos. 

Mesmo não sendo o foco central da pesquisa, a autora faz menção aos saberes 

docentes ao identificar, através do discurso dos egressos, que, na prática pedagógica musical, 

utilizavam-se de saberes plurais, adquiridos de diversas fontes, entre eles, da formação inicial. 

Tendo um maior foco nos saberes disciplinares, pois durante o curso de formação inicial 

tiveram uma grande ênfase nos saberes musicais, e nos saberes docentes advindos da própria 

experiência vivida no ambiente de trabalho, que, na ocasião, era bastante valorizada pelos 

professores participantes da pesquisa como sendo um dos principais saberes docentes 

mobilizados no contexto de atuação profissional. Para esses professores, os saberes 

pedagógicos não foram trabalhados suficientemente durante a formação inicial, chegando a 

ser desconexos dos saberes específicos musicais. A pouca vivência prática tanto musical 
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quanto de ensino musical e o descompasso entre as disciplinas práticas e teóricas foram 

denunciados pelos egressos como a principal lacuna existente nos cursos de formação inicial. 

Se tratando dos saberes docentes de professores que atuam em múltiplos contextos, 

(RODRIGUES, 2013), realizou um estudo que buscou investigar os saberes que norteavam a 

formação e a atuação de professores de música que atendiam alunos idosos em Brasília. Essa 

especificidade escolhida pela autora possibilitou que ela investigasse 38 professores de 

música que atuavam especificamente em espaços que ofereciam o ensino de música, entre 

eles, cursos profissionalizantes, escolas particulares de música, aulas de instrumento, corais de 

empresas, corais livres de música, etc. 

Essa pesquisa revelou que os professores que atuavam com essa faixa etária possuíam 

uma formação bastante diversificada, que, em alguns casos, ultrapassava os saberes apenas 

musicais. No entanto, esses saberes se mostraram insuficientes para o trabalho com idosos, 

apontando para a necessidade de que os cursos de formação inicial e continuada possam 

incluir em seus currículos disciplinas que contemplem o ensino de música para adultos e 

idosos. Mesmo assim, segundo a autora os professores participantes da pesquisa articulavam 

saberes advindos da experiência, construídos durante a prática com os idosos. Entre alguns 

dos saberes experienciais citados pelos professores estão: saber se relacionar com os idosos, 

conhecer suas deficiências e limitações, ser tolerante, saber ouvi-los, acreditar nas suas 

capacidades, e respeitar suas experiências musicais.  

A partir da análise desta categoria, podemos enxergar uma carência de estudos que 

tratem sobre a formação e os saberes docentes para atuar em múltiplos contextos. Mesmo 

existindo trabalhos que juntos podem dar uma visão sobre os saberes de cada contexto, pois 

possuem um aprofundamento maior em realidades empíricas de professores de instrumento, 

professores de música na educação básica, em seus diversos níveis, etc., ainda são necessários 

estudos que garantam uma maior abrangência e visão do todo, capaz de apontar, dentro de 

uma realidade macro, quais os saberes docentes que os professores de música mobilizam para 

atuar em múltiplos contextos.  

Além disso, podemos ver uma realidade não tão diferente dos estudos sobre os saberes 

docentes na formação inicial dos professores de música para atuar na escola básica. São 

percebidos nesta categoria o mesmo descompasso entre a formação inicial e o contexto de 

atuação profissional; a força que ainda exerce o modelo conservatorial na formação de 

professores de música, que se traduz numa grande ênfase nos saberes musicais e uma 

fragmentação dos saberes pedagógicos divididos em disciplinas teóricas e práticas que não 

conseguem dialogar; e, por fim, uma necessidade de se promover um diálogo entre os futuros 
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professores e seus contextos de atuação, através de disciplinas de estágio, prática de ensino, 

etc. A formação continuada também é apontada como uma saída para que se possa se 

promover uma formação que dialogue com o contexto de atuação profissional, demonstrando 

as limitações existentes nos cursos de graduação para poderem dar conta de uma formação 

polivalente, capaz de preparar o professor de música para todo e qualquer contexto de ensino 

e aprendizagem.  

Outros estudos precisam ser realizados para identificar qual o perfil profissional 

proposto pelos currículos dos cursos de licenciatura em música do Brasil e em quais espaços 

profissionais os egressos estão conseguindo atuar. Essa visão panorâmica poderá ajudar os 

cursos de formação de professores a identificarem as necessidades existentes no campo de 

trabalho e quais adaptações precisam sofrer para atender a essas múltiplas realidades. Além 

disso, ainda se faz necessário discutir até que ponto é possível e necessário os cursos de 

licenciatura em música proporem uma formação capaz de preparar o professor de música para 

atuar em múltiplos contextos, tendo em vista que se caracterizam como uma formação inicial. 

3.7.5 Trabalhos que tratam sobre os saberes docentes na formação inicial do professor de 

música 

Tratando sobre a formação inicial de professores de música, (BELLOCHIO; SOUZA, 

2013) relatam duas pesquisas vinculadas ao Grupo de estudos Formação, Ação e Pesquisa em 

Educação Musical (FAPEM), a primeira retratando diretamente as representações sociais de 

licenciados em música, em fase de estágio supervisionado. E a outra já tratando do 

pensamento dos egressos. Por questões de foco das categorias, iremos relatar apenas sobre a 

primeira pesquisa apresentada pelas autoras, que fazem menção aos saberes docentes.  

Nessa perspectiva, a primeira pesquisa mostrou que os alunos antes de ingressarem no 

estágio já demonstravam uma não familiaridade com o componente curricular, apontando um 

desconhecimento do que realmente se tratava a disciplina e confiando-se em relato de colegas 

e imagens de seu tempo de escola. Ao dar início ao estágio, todas essas representações foram 

se modificando e se reconstruindo, como também o significado de ser professor de música. 

 As autoras enfatizam que os saberes docentes ao identificarem as experiências pré-

profissionais dos estagiários sendo articuladas durante a ação docente. Segundo as autoras, os 

modelos de professores que os alunos tiveram antes de ingressarem na universidade e as 

experiências como alunos na escola básica vieram à tona e se reatualizaram e se modificaram 
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no fazer pedagógico dos estagiários em música, que procuravam encontrar suas formas 

próprias de atuação docente, em busca de suas identidades profissionais. 

Em outro trabalho, (BELLOCHIO; BEINEKE 2008) desenvolvem uma pesquisa com 

o objetivo de investigar os processos de construção do conhecimento prático de estagiários do 

curso de licenciatura em música. Nessa pesquisa, as autoras conseguiram perceber que os 

estagiários de música sujeitos da pesquisa, mesmo compartilhando do mesmo contexto, no 

caso, a escola básica, cada um vivenciou situações inesperadas e únicas em seus estágios, 

fazendo com que cada um dos alunos mobilizasse conhecimentos diferentes no momento da 

ação pedagógica. A pesquisa demonstrou o quanto são diferentes os mundos culturais das 

escolas e dos estagiários, demonstrando uma necessidade de se promover um contato mais 

direto entre a universidade e a escola. 

Além disso, elas perceberam uma restrição de saberes por parte dos estagiários 

sujeitos da pesquisa. As autoras identificam que, diante as situações conflituosas e 

inesperadas, os estagiários não conseguiam mobilizar saberes para resolução dos problemas, 

pois não possuíam vivências suficientes para lidar com as situações, o que demonstra uma 

necessidade bastante clara de se problematizar  e ampliar os repertórios de saberes docentes 

desses estagiários de forma a prepará-los com maior eficiência para o mercado de trabalho. 

Retratando também a realidade da formação inicial do professor de música, 

(ESPERIDIÃO, 2011) procurou investigar os desafios que licenciandos de música/Educação 

Musical e em pedagogia enfrentavam durante os percursos de formação pedagógico-musical, 

dando voz e privilegiando o olhar desses estudantes sobre sua formação inicial. A grande 

curiosidade da pesquisadora era investigar a formação pedagógico-musical oferecida nas 

licenciaturas e a formação que ocorre, de fato. Com esses preceitos, a autora desvela que a 

formação inicial dos licenciandos em música ainda se encontra pautada em um modelo de 

racionalidade técnica, herdado do paradigma conservatorial. Muitos dos professores do ensino 

superior, os currículos e os próprios alunos ainda não têm clareza sobre o perfil profissional 

do educador musical, pois ainda vivem uma crise de identidade bastante forte. 

Dada essa realidade, a autora ainda acrescenta que os cursos de formação inicial de 

professores de música precisam deslocar o foco do “saber-fazer-música” para “saber-educar-

musicalmente” investindo em novas formas de conceber a Educação Musical como área de 

conhecimento. Com a realização da pesquisa-ação, a autora percebeu que os processos 

formativos precisam preparar o educador para a multiplicidade e para diferentes problemas 

enfrentados no cotidiano dos múltiplos contextos, sendo necessário desenvolver saberes de 

diversas ordens, que extrapolam os saberes tradicionalmente concebidos como pedagógico-
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musicais. Por isso, a autora defende uma formação inicial que seja capaz de desenvolver 

saberes docentes que consigam abarcar toda essa complexidade do mundo contemporâneo. 

Nessa perspectiva, ela faz menção aos saberes docentes, por perceber que, na sua 

pesquisa, os saberes mobilizados na formação pedagógico-musical dos licenciandos eram 

plurais e bastante mutáveis. E com a globalização, os avanços tecnológicos e diversas 

alterações que vêm sofrendo as instituições sociais e as relações humanas, esses saberes estão 

a cada dia sendo afetados diretamente, sofrendo transformações de diversas naturezas, seja 

nos espaços em que são mobilizados, nas formas em que são transmitidos e apropriados pelos 

sujeitos, ou nas diferentes formas de se relacionar com o cotidiano e os sujeitos. 

Além disso, a mesma percebeu em sua pesquisa que não é possível capturar todos os 

saberes dos licenciandos, pois há sempre algo pertencente à dimensão do inconsciente que o 

pesquisador não consegue acessar de maneira facilitada, nem tampouco o sujeito da pesquisa 

é capaz de demonstrar esses saberes através do discurso, o que demonstra a necessidade de 

realização de outros estudos que tratem com maior profundidade das subjetividades existentes 

nos saberes do inconsciente. 

Tratando-se dos saberes docentes na formação inicial, (BEINEKE; BELLOCHIO; 

SEBOLD, 2005) realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar como educadores 

musicais em formação inicial constroem e elaboram saberes a partir de processos reflexivos 

desencadeados pela própria prática pedagógica. Para isso, as autoras realizaram oito estudos 

de caso com estudantes/estagiários da UDESC e da UFSM, constatando que um dos maiores 

desafios dos estudantes durante a prática pedagógico-musical é lidar com as situações 

inesperadas que não estão incluídas dentro do planejamento, pois possuem um repertório de 

saberes bastante restrito para lidar com toda a complexidade envolvida na sala de aula da 

escola básica. 

Além disso, essas relatam que um dos alunos participantes da pesquisa, ao realizar o 

estágio com mais de um grupo da mesma série, pôde incorporar práticas mais sólidas, 

baseadas na ação-reflexão-ação, o que pode ser reproduzido em outros casos. Em outra 

situação, as autoras também conseguiram revelar que os mundos culturais dos alunos da 

escola básica são extremamente diversificados e distintos do mundo dos estagiários, o que de 

certo modo provoca um choque cultural nos estagiários de forma que eles se veem em uma 

situação de adaptação e até mudança de concepções e possíveis ações-pedagógicas. 

Também tratando sobre estagiários de música, (AZEVEDO 2007), se propôs procurar 

entender como eles desenvolvem suas ações pedagógicas, a partir dos saberes docentes 

mobilizados e socializados na atividade de estágio. Nesse estudo, a autora constata que os 
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saberes docentes se desenvolvem na relação dialética entre o estagiário e a escola; e entre o 

estagiário e o componente curricular do estágio. As experiências práticas vividas na escola 

são responsáveis por desenvolver os saberes da experiência, pois é na escola onde o estagiário 

ressignifica e adapta os saberes docentes adquiridos no componente curricular. E, ao retornar 

para o componente curricular, o estagiário socializa os saberes docentes adquiridos na escola 

entre os pares, incorporando e construindo um repertório de saberes que servirão de bagagem 

para sua atuação profissional na escola básica. Os saberes da ação-pedagógica são os saberes 

que ganham maior destaque na pesquisa, demonstrando que são as vivências na escola básica 

e a socialização e reflexão na universidade que conseguem contribuir de forma mais 

significativa com a formação dos professores de música. 

 Ao perceber a importância de procurar saber um pouca mais sobre o assunto (GOSS, 

2009) realizou uma pesquisa sobre os saberes docentes na formação dos professores de 

música, tendo como foco os saberes necessários para atuação em escolas livres de música. A 

autora buscou pesquisar a preparação oferecida nos cursos de formação de professores de 

música em relação à atuação em escolas livres de música. Através da pesquisa, pode-se 

constatar que os licenciandos sentem-se preparados para atuar nesse tipo de contexto e o 

reconhecem como um potencial local de atuação profissional. Nessa perspectiva, os alunos 

reconhecem que, para atuação em escolas livres, o professor precisa saber articular os saberes 

pedagógicos e também os saberes disciplinares reconhecidos como os saberes 

especificamente musicais, pois nesse contexto o professor precisa dominar muito bem essas 

duas classes de saberes docentes. E para que isso ocorra é necessário que a universidade 

sempre possibilite o contato com esses contextos de ensino e aprendizagem, de forma a 

preparar os alunos para esse contexto de trabalho. 

Os trabalhos apresentados nesta categoria apontam para uma nova concepção de 

formação inicial de professores de música. Sobretudo, no que diz respeito a estudantes que se 

encontram em fase de estágio docente. As pesquisas salientam a necessidade de se estabelecer 

mecanismos para formação do professor de música em contextos reais de ensino e 

aprendizagem, baseado em um modelo que proporcione uma relação mais estreita entre as 

teorias e a prática.  

Para que isso ocorra, é necessário promover uma educação musical pautada na 

multiplicidade, onde a formação do professor de música não seja centrada apenas em saberes 

musicais, mas sim, composta de saberes que extrapolam os tradicionalmente transmitidos na 

área da música, de forma a expandir o repertório de saberes dos professores de música e 
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prepara-los para o mercado de trabalho (BELLOCHIO; BEINEKE, 2008; ESPERIDIÃO, 

2011).  

Essa proposta compartilhada pelas autoras, representam um avanço significativo para 

a área da Educação Musical contemporânea, na medida em que demonstram a preocupação de 

se promover uma educação musical que dialogue não apenas com os contextos de atuação dos 

professores de música, mas, de modo geral, dialogue com outras áreas do conhecimento. E 

isso é bastante importante, pois permite que a área se fortaleza e cresça em âmbito político e 

epistemológico.  

Além disso, para a área da música as ideias discutidas pelas autoras vêm ajudar a se 

perceber que, para o mundo contemporâneo, já não é possível conceber uma formação 

baseada apenas na racionalidade técnica, ainda bastante presente no ensino da música, pois a 

globalização, o advento de novas tecnologias e as mudanças trazidas pelo pensamento pós-

moderno exigem que o profissional se adapte aos novos conceitos e papéis que precisa 

assumir, adquirindo novos saberes que deem conta da complexidade da profissão. Ou seja, já 

não se concebe um professor de música que só domine os saberes musicais, ele precisa ir 

além, e mobilizar saberes advindos de outras áreas como a educação, psicologia, 

administração, antropologia, saúde, etc., de forma a promover uma educação musical 

holística. 

3.7.6 Trabalhos que tratam da formação e os saberes docentes do professor de instrumento  

Se tratando dos estudos sobre a formação dos professores de instrumento, 

(MOREIRA, 2014) realizou uma pesquisa com um professor de violão que atuava havia 29 

anos numa escola de música em Santa Catarina. O objetivo da pesquisa foi investigar como o 

professor organizava, adaptava e representava o conhecimento musical e técnico-instrumental 

de modo a transformá-lo em conteúdo apreensível e compreensível para seus alunos. Em sua 

investigação o autor evidencia que o repertório musical utilizado pelo professor era o fim e ao 

mesmo tempo o meio para desenvolvimento técnico musical e também de repertório do aluno. 

O professor transmitia esses conhecimentos de diversas formas, através de analogias, 

demonstrações, explanações e metáforas. Os saberes do professor foram adquiridos através da 

sua longa experiência com ensino de violão e, principalmente, através de seus professores de 

violão, que ainda eram as principais fontes de conteúdo, formas e estratégias de ensino que o 

professor utilizava atualmente. 
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Partindo de uma problemática bastante similar à de (MOREIRA, 2014), (BEZERRA, 

2014) realizou um estudo com professores das oficinas de instrumento das Escolas Parques de 

Brasília, com o objetivo de conhecer as ações dos professores, descrevendo quem eram, como 

se viam, como aprendiam e como organizavam e desenvolviam suas aulas e quais os 

principais desafios enfrentados por eles. Com a pesquisa, a autora constata que os professores 

que atuavam nessa realidade não possuíam uma formação específica em cursos de licenciatura 

ou bacharelado em música, e que em suas práticas pedagógico-musicais eram bastante 

influenciados pelas formas em que aprenderam o instrumento. Nessa perspectiva, eles 

desenvolviam o ensino de instrumentos tomando como base as formas que aprenderam, as 

experiências de ensino vividas nas Escolas Parque, as trocas de conhecimentos entre os 

colegas e as capacitações de que alguns deles participaram (MOREIRA, 2014). 

A autora faz menção aos saberes docentes, informando que no caso desses 

professores, os saberes docentes foram construídos a partir das experiências vividas no 

ambiente de trabalho através de relações de tentativa-erro-tentativas na sala de aula, e nas 

trocas de saberes com os colegas. A partir dessas ações os professores iam se constituindo 

professores de instrumento. 

Tratando ainda sobre a formação do professor de instrumento, se enquadra nesta 

categoria um estudo realizado por (AMATO, 2014) sobre o regente de coral, que, mesmo não 

sendo um profissional que se debruça especificamente ao ensino de um instrumento, lida 

indiretamente com ensino da voz em grupo. Nesse estudo, a autora buscou investigar quais 

são as principais habilidades requeridas por parte do regente coral com relação à gestão de 

recursos humanos e à organização e condução do trabalho em coros. Para isso, a autora 

realizou a aplicação de questionários com 19 estudantes de graduação (licenciatura e 

bacharelado) da Faculdade de Música Carlos Gomes que frequentavam as disciplinas de 

Regência Coral e Prática Coral. 

Nessa pesquisa, a autora faz menciona o conceito de saberes docentes ao buscar 

caracterizar as habilidades e competências do regente de coro através da aplicação dos 

questionários, que tinham como objetivo medir a importância de 11 saberes que o regente 

precisa ter para atuar com corais. E que em resumo são: 1-saber comunicar; 2-saber agir; 3-

saber liderar; 4-saber motivar; 5-ter visão estratégica; 6-saber assumir responsabilidades; 7-

saber aprender com os coralistas; 8-saber aperfeiçoar-se; 9-saber comprometer-se; 10-saber 

estimular a criatividade do coral; 11-saber mobilizar recursos materiais. Entre os 11 saberes, 

os que foram apontados como essenciais para os alunos sujeitos da pesquisa são os 

relacionados à organização do trabalho e à administração dos recursos humanos. A pesquisa 
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ainda aponta que conhecimentos extramusicais relativos à liderança e motivação se mostraram 

como essenciais na opinião dos alunos, mas que, na maioria das vezes, não são valorizados 

nem abordados no estudo específico da regência. 

Também tratando sobre o regente de coral, (FRANCHINI, 2014) procurou identificar 

os saberes necessários à prática do regente do coro juvenil. A partir da pesquisa, a autora 

percebeu que esses regentes não possuem formação inicial em música, mas através da 

formação continuada: em cursos, festivais e demais formações pontuais, os docentes 

desenvolvem habilidades e competências para atuar com coros juvenis. Segundo a autora, os 

saberes docentes dos regentes englobam as quatro tipologias de saberes apontadas por Tardif 

(2007), os saberes da formação profissional, os saberes curriculares, disciplinares e 

experienciais, ligados à liderança, motivação e trabalho em grupo.  

Tendo como foco os professores de instrumento, (CARVALHO, 2004) realizou uma 

pesquisa para conhecer e discutir como 10 professores ensinavam, aprendiam e avaliavam em 

um curso de instrumento musical para crianças. Nesse estudo, a autora constata que os saberes 

docentes desses professores eram construídos na prática e para a prática, e os ex-professores 

desses profissionais eram os que mais exerciam influência na atuação profissional dos 

professores em sala de aula. A autora relata que, no decorrer da trajetória profissional dos 

professores sujeitos da pesquisa, eles construíram um contraponto entre a influência de seus 

ex-professores, suas práticas e a prática dos seus pares, compartilhadas em alguns momentos 

no ambiente de trabalho. 

Sobre os professores bacharéis em piano, (ARAÚJO, 2006) investigou os saberes que 

norteavam a prática pedagógica de três desses profissionais. A autora aponta que os saberes 

docentes desses profissionais eram construídos ao longo de suas histórias de vida a partir de 

diferentes fontes sociais. O que diferencia os saberes de cada sujeito envolvido na pesquisa é 

a temporalidade, pois cada sujeito mobilizava e adaptava seus saberes conforme o seu tempo 

de atuação profissional com ensino de piano e suas experiências, tanto formais no âmbito do 

curso de bacharelado em piano, como experiências informais vividas no cotidiano, como 

performers. 

Ainda no mesmo eixo temático, (GEMESIO, 2011) se propôs a estudar os saberes 

docentes de professores de piano em início de carreira. Nessa pesquisa, a autora constata que 

no início da carreira esses profissionais mobilizam saberes construídos nas experiências como 

alunos e também como professores, antes de cursarem o ensino superior. Além disso, por se 

tratar de uma fase da carreira ainda bastante instável, os professores estão sempre iniciando e 

reiniciando suas experiências com o ensino de piano, o que acarreta em uma mobilização e 



96 

criação de saberes durante a prática, que a todo tempo perpassa por mudanças. A cada papel 

que assume em cada trabalho, o professor de piano, ele acaba moldando seus saberes de 

acordo com cada contexto e redirecionando a construção de seus saberes docentes no 

ambiente de trabalho. 

Outro estudo realizado sobre os saberes docentes de professores de instrumento é um 

ensaio publicado por (WEBER; GARBOSA, 2014), sobre o bacharel professor de 

instrumento. Nesse ensaio, as autoras analisam diversos trabalhos publicados sobre o tema, e 

revelam que, durante a formação inicial, os professores bacharéis desenvolvem saberes 

ligados à performance instrumental, que são conhecimentos sobre a técnica, expressão 

musical, postura, preparo emocional para apresentações públicas, etc. As autoras chamam 

esse saber de “saber da performance”. Além desses, existem os saberes da função pedagógica, 

que são construídos durante a prática de viabilização de ensino do instrumento e através de 

cursos específicos ligados à pedagogia do instrumento, que acontecem fora dos cursos de 

bacharelado em instrumento. 

 Essa pesquisa ainda revela que a literatura que trata sobre essa área há alguns anos 

vem alertado para a necessidade de os cursos de bacharelado acrescentarem em suas grades de 

ensino disciplinas que contemplem uma formação pedagógica, pois, mesmo não sendo esse o 

foco de atuação do bacharel, na maioria dos casos, é onde este profissional vai atuar ao se 

deparar com as oportunidades de atuação em sua área. 

Ainda sobre o mesmo tema, (BELLOCHIO, 2009), no intuito de estudar os saberes 

docentes de professores de música, realizou uma pesquisa para conhecer e entender os saberes 

docentes que educadores musicais consideravam importantes quando atuavam em escolas 

básica e escolas de música de Santa Maria/RS. Nesse trabalho, a autora revela que boa parte 

dos professores participantes da pesquisa atuava nas escolas específicas de música com ensino 

de instrumento e tinha formação em curso de bacharelado em instrumento.  

Ao verificar-se os dados da autora referente aos professores de instrumento, foi 

percebido que mesmo não possuindo uma formação para o ensino, os saberes docentes desses 

profissionais eram construídos no próprio ambiente de trabalho, durante o exercício da 

docência. Além disso, a autora salienta a necessidade de os cursos de bacharelado começarem 

a enxergar o ensino de música como uma alternativa de atuação profissional dos bacharéis, 

pois muitos estão desperdiçando essa opção de atuação por não possuírem uma formação 

adequada para trabalhar com o ensino. 

As pesquisas realizadas sobre a formação dos professores de instrumentos demonstram 

que a tradição da aprendizagem musical transmitida de professor para aluno é tida como a 
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principal fonte de saberes mobilizados pelos professores no ensino de instrumento. Os 

professores se espelham nos seus mestres e ensinam da mesma forma que aprenderam o 

instrumento, partindo do pressuposto de que, se funcionou com eles, também funcionará com 

os seus alunos. Além disso, os saberes advindos da experiência vivida no ambiente de 

trabalho também são apontados como fontes de mobilização de saberes docentes. Muitos 

desses professores não possuem formação em cursos de licenciatura e, quando se 

comprometem em conduzir um processo de ensino e aprendizagem, é através do “acerto, erro 

e acerto” que eles vão construindo seu fazer pedagógico-musical. 

A partir dessas constatações, alguns autores identificam a necessidade de se considerar 

na formação de professores instrumentistas saberes extramusicais, que possam dar respaldo 

para que estes conduzam seus trabalhos com uma maior eficácia, de forma a contribuir para 

educação musical. Conhecimentos ligados à motivação dos alunos, administração de grupos, 

didática, empreendedorismo, gestão de pessoas, etc. são conhecimentos que podem ajudar 

esse profissional em sua prática profissional. Essa perspectiva é vista por outros autores, como 

(DEL BEN, 2003), como algo necessário para os cursos de bacharelado em música, pois 

muitos profissionais, ao concluírem seus cursos, não encontram, muitas vezes, um mercado 

favorável para atuarem como performers, então, acabam caindo na área do ensino, 

geralmente, sem preparo algum. Por isso, os cursos precisam incluir em seus currículos 

disciplinas que possibilitem a esses profissionais atuarem com o ensino.  

3.7.7 Trabalhos que tratam da formação e dos saberes docentes de professores de música 

que atuam no ensino superior  

Tratando-se dos saberes docentes de professores universitários, (CORRÊA, 2013) e 

(CORRÊA; MILL, 2013) analisam algumas particularidades dos saberes docentes de 

professores de educação musical que atuam na modalidade a distância. Os autores concluem 

que os professores que atuam na modalidade a distância percebem-se como coordenadores e 

mediadores indiretos do processo de ensino e aprendizagem. O repertório de saberes docentes 

desses profissionais é formado por saberes pedagógicos sobre educação a distância e bastante 

experiência com ensino presencial. Os saberes específicos para atuação com o ensino a 

distância são articulados da reflexão sobre as práticas pedagógicas vividas a distância. 

Tratando também sobre professores universitários, (GALIZIA, 2007) e (GALIZIA; 

AZEVEDO; HENTSCHKE, 2008) voltaram-se para a investigção, sob a ótica dos 

professores, aos saberes necessários para o trabalho acadêmico musical no ensino superior. Os 
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autores constatam que o trabalho do professor universitário não se limita apenas à atividade 

docente, mas também se estende à pesquisa, extensão e administração, o que confere a esse 

profissional uma multiplicidade bastante complexa de saberes docentes advindos de diversas 

fontes.  

Nas observações feitas pelos autores e nos depoimentos cedido pelos professores, eles 

confirmaram privilegiarem os saberes disciplinares em suas práticas, tendo sido adquiridos 

em sua formação inicial e também na pós-graduação. Além desses, os saberes advindos de 

cursos de curta duração, como masterclass, minicursos, eventos e professores particulares que 

se apresentam como fontes de mobilização de saberes docentes Os professores também deram 

bastante importância aos saberes experienciais, pois foi através deles que supriram a carência 

de saberes que não conseguiram adquirir na formação inicial e na formação continuada. Os 

saberes experienciais conferem aos professores universitários uma nova classe de saberes, 

advindos da gestão, entendidos pelos autores como saberes administrativos, pois esses são 

desenvolvidos durante a atuação profissional desses professores, não estando presentes em 

sua formação acadêmica. 

Sobre a formação dos professores universitários, os autores acrescentam ainda que a 

formação dos professores foi baseada em um ensino tradicional, pautado no modelo 

conservatorial de ensino do século XX. Essa formação é reproduzida por alguns desses 

profissionais e mantida pelas instituições de ensino há bastante tempo, mas que começa a ser 

criticada pelos professores universitários, principalmente pela necessidade de se promover 

uma educação musical que mantenha uma relação mais dialógica com o mundo 

contemporâneo. Mesmo assim, os ex-professores de formação ainda conferem bastante 

influência na prática pedagógico-musical dos professores universitários, principalmente 

quando esses relatam como ministram suas aulas, fazem a gestão de classe e conferem a 

dinâmica de suas aulas, demonstrando o quanto foram influenciados pelo modelo de formação 

adquirido através dos ex-professores na formação inicial. 

A partir da análise dos trabalhos presentes nesta categoria, percebe-se que ainda existe 

uma fragilidade bastante visível nos cursos de pós-graduação stricto sensu para viabilizar uma 

formação de professores universitários, os quais mantêm um diálogo estreito com o seu 

contexto de atuação profissional. A complexidade envolvida na atuação de um professor do 

ensino superior: como vimos anteriormente, envolve não só a pesquisa, mas também o 

trabalho com a extensão e com a gestão de seus respectivos departamentos. No entanto, os 

programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em música são organizados e pensados 

com uma ênfase bastante clara na pesquisa, onde cada pós-graduando estuda disciplinas que 
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dizem respeito à pesquisa, e procuram se especializar em uma temática pertencente a uma 

subárea da música. Mesmo existindo disciplinas ligadas à metodologia do ensino superior, 

essas representam uma pequena parcela de todo o curso, demostrando uma fragilidade 

bastante evidente para uma formação para o ensino superior. 

Por essas e outras questões, a construção e a mobilização dos saberes docentes destes 

profissionais é exercida em seu ambiente de trabalho. Nas pesquisas aqui analisadas 

verificamos que os saberes experienciais são os que os professores mais citam como saberes 

que eles mobilizam em seu contexto de trabalho. Aprende-se a ser professor universitário 

exercendo a profissão e socializando saberes com os colegas mais experientes, além de “viver 

na pele” todas as demandas burocráticas que envolvem o ensino superior. 

Nessa perspectiva, acredita-se que ainda são necessários outros estudos que tratem 

sobre os professores que atuam no ensino superior, e também sobre suas formações nos 

cursos de pós-graduação, pois, como vimos, ainda são poucos os trabalhos que buscam 

estudar os saberes docentes de professores que atuam no ensino superior e também a 

formação de professores universitários em cursos de pós-graduação. A nosso ver, parece 

existir ainda certas barreiras para que estudos dessa espécie sejam desenvolvidos, a 

universidade ainda é vista como grandes centros de produção de conhecimento, mas que ainda 

reflete pouco sobre ela mesma, o que de certa forma fragiliza e faz se perpetuarem diversas 

tradições universitárias que já não se concebe para um mundo contemporâneo. Por isso, se faz 

necessário repensarmos sobre o ensino superior e a pós-graduação, para que possamos cada 

vez mais avançar no desenvolvimento da educação. 

3.7.8 Trabalhos que tratam da formação e os saberes docentes de professores que atuam em 

projetos sociais 

Tratando-se da formação de professores de música que atuam em projetos sociais, 

tema que permeia nossa pesquisa, (ALMEIDA, 2005) realizou um estudo com o objetivo de 

caracterizar o ensino de música inserido em projetos sociais de Porto Alegre, e aponta 

algumas características dos profissionais que atuam nesse contexto. Segundo a autora, os 

professores de música que atuam nos projetos sociais de Porto Alegre são reconhecidos como 

oficineiros, músicos atuantes de Porto Alegre que são selecionados pela sua experiência 

profissional, onde a licenciatura não é exigida. Fazendo menção aos saberes docentes desses 

profissionais, a autora relata que, por eles não terem uma formação específica para 
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desempenharem a função de professor, os saberes experienciais construídos na prática são os 

que eles mobilizam em suas ações pedagógico-musicais. 

Essa por sua vez acrescenta a necessidade de se promover um diálogo mais aberto 

entre os cursos superiores de música e os projetos sociais, de forma que se possa reconhecer o 

segundo como um espaço de atuação profissional. Além de promover disciplinas que 

propiciem um contato mais direto entre os licenciados e os projetos sociais. 

Sobre o tema específico da nossa pesquisa, encontramos a pesquisa de (SANTOS, 

2014), que teve como objetivo geral compreender de que maneira os saberes docentes têm 

norteado a prática de educadores musicais em projetos sociais de Salvador. A partir da 

pesquisa, ela constatou que os saberes docentes que norteiam a prática pedagógico-musical 

dos professores que atuam em projetos sociais estão fundamentados na história de vida deles e 

no contato com a formação universitária, além de serem construídos, em boa parte, no próprio 

contexto de atuação. A relação afetiva do professor com os alunos é destacada pela autora 

como um dos principais saberes para os profissionais que atuam nessa realidade. 

A partir da análise dos trabalhos desta categoria, percebemos o quanto ainda são 

escassos trabalhos que tratam sobre os saberes docentes de professores de música que atuam 

em projetos sociais. Sobretudo, os que possuem licenciatura em música, e foram, de certo 

modo, “preparados” para atuar nesse contexto. O que fica bastante evidente nos estudos aqui 

apresentados é que os saberes experienciais são os que os professores que atuam nesse 

contexto mais mobilizam em sua ação pedagógica, pois muitos deles não tiveram uma 

formação inicial em cursos de licenciatura em música, mas, sim, através de experiências 

vividas como músicos profissionais, ex-alunos de projetos sociais e minicursos relacionados à 

área musical. 

Uma das lacunas que percebemos nesses estudos é que eles não demonstram, nem 

procuram analisar como se articulam os saberes docentes desses professores, buscam apenas 

caracterizar a formação dos professores e classificar quais saberes docentes eles utilizam nos 

projetos sociais. Além disso, percebemos que pouco se sabe sobre a formação inicial dos 

professores de música para atuar nos contextos dos projetos sociais, ou seja, não se sabe ao 

certo se os cursos superiores em música estão considerando esses ambientes como um 

contexto de atuação profissional, e/ou se está existindo um diálogo entre a formação que 

licenciados tiveram no curso superior e o contexto de atuação dos projetos sociais. Essas são 

questões que poderão ser exploradas neste trabalho. 
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4 PROJETO SESC CIDADÃO MOSSORÓ COMO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE MÚSICA 

Neste capítulo apresentamos características conceituais e ideológicas dos projetos 

sociais incluídos na dimensão do terceiro setor. Além disso, descrevemos aspectos centrais 

acerca do trabalho do professor de música no projeto SESC Cidadão Mossoró, levantando as 

principais características institucionais do local, as atividades propostas, o perfil dos 

participantes, e a proposta de trabalho educativo-musical desenvolvida pelo professor no 

projeto social. 

4.1 Conceito e concepções sobre os projetos sociais 

Antes de adentrarmos em uma discussão mais densa sobre as características dos 

projetos sociais, procuramos definir esse termo partindo dos sentidos dados a ele, a partir de 

uma problemática existente sobre os sentidos dos projetos sociais na contemporaneidade. 

(SEGUNDO NASCIMENTO 2014), existe um efervescente interesse entre políticos e 

estudiosos de diversas áreas, incluindo os pesquisadores da Educação Musical, em pesquisar 

sobre o tema projetos sociais. No entanto, são poucas as reflexões realizadas sobre o que esse 

fenômeno representa para os diversos setores sociais.  

 

Para uns, os projetos sociais representam a pedagogia em evidência na 

atualidade para lidar com pessoas em situação de risco, constituindo-se em 

mais um recurso educacional como tantos outros já desenvolvidos ao longo 

da história da educação. Para outros, sobretudo no mundo empresarial, o 

apoio aos projetos sociais representa uma oportunidade ao empresário para, 

por um lado, melhorar a imagem mercadológica de seus empreendimentos e, 

por outro, beneficiar-se de renúncia fiscal concedida pelo Estado. Esse 

conjunto de ações sociais apoiadas pelas empresas constitui o que se tem 

denominado como ações de responsabilidade social. Comumente, tais ações 

– ou projetos sociais – não compõem os organogramas das empresas que as 

apoiam: são concebidas e implementadas por organizações não 

governamentais (ONGs) que compõem o Terceiro Setor – ou mesmo por 

fundações ligadas a grandes empresas (NASCIMENTO, 2014, p. 52). 

 

A partir dessas ideias apresentadas pelo autor, percebemos o quanto é complexo 

definir os projetos sociais e todas as características que permeiam o tema, como o terceiro 

setor, as ONGs, as ações de responsabilidade social das empresas em parceria com governo, 
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suas relações com os projetos sociais, etc. A definição de projetos sociais carrega consigo os 

limites estabelecidos pelas instituições em que estão inseridos, sejam elas uma ONG ou uma 

fundação ligada a empresas e/ou paraestatais criadas da parceria entre o Estado e as empresas.  

Nessa perspectiva, na busca de uma definição, entendemos que os projetos sociais se 

referem a um conjunto de ações sociais que visam atender as diversas necessidades de pessoas 

que vivem em situação de risco. Essas ações são concebidas e implementadas por instituições 

do terceiro setor, paraestatais, fundações, associações e demais ONGs, em parceria com 

instituições que podem pertencer a qualquer um dos três setores econômicos, o Estado, o 

mercado e o próprio terceiro setor10. O que define as características e funções dos projetos 

sociais são os contextos nos quais eles estão inseridos e as instituições e pessoas que os 

concebem. 

Partindo desse conceito, se faz necessário entender quais dimensões estão inclusas no 

termo “projetos sociais”. Entre elas está o entendimento do que é o Terceiro Setor. Como 

mesmo comenta (NASCIMENTO, 2014), os projetos sociais são ações desenvolvidas por 

instituições do Terceiro Setor. Nessa perspectiva, dentro de uma dimensão econômica o 

Terceiro Setor se situa entre o governo (setor público que faz uso de bens públicos para fins 

públicos) e o mercado (segundo setor, ocupado pelas empresas privadas, que fazem uso de 

bens privados para fins lucrativos). Estão incluídas nessa denominação de terceiro setor todas 

as instituições não governamentais que atuam atendendo demandas sociais de forma direta ou 

indireta, sem finalidades lucrativas.  

Dessa forma, situando-se como um conceito propriamente estabelecido, o termo 

“terceiro setor” foi citado como conceito econômico nos Estados Unidos, em 1978, pelo 

empresário e também filantropo John D. Rockfeller III, que, em um de seus discursos, ao 

tratar do terceiro setor, chega a chamá-lo de “setor invisível”, pelo fato de não ser reconhecido 

por todos como um setor econômico de grande valia para a sociedade, mesmo sendo 

indispensável para a vida em comunidade (LANDIM, 1999). 

Provavelmente, devido à divisão setorial do Estado e do mercado, o terceiro setor 

tenha surgido para resolver os problemas de cunho social, tendo em vista que a divisão 

econômica feita em três esferas deixa claramente explícito o caráter do Estado de tratar 

apenas de questões “políticas”, o mercado, de questões “econômicas” e o terceiro setor, de 

maneira reducionista, trata apenas do “social”. Ou seja, “se o estado está em crise e o mercado 

                                                           
10 Existem atualmente instituições do terceiro setor multinacionais que trabalham em parceria com ONGs de 

menor porte, como é o caso, por exemplo, da Visão Mundial, que é uma instituição pertencente ao terceiro setor 

que financia ONGs do mundo inteiro para que estas possam executar projetos sociais em seus países. Para 

maiores informações acesse: https://visaomundial.org.br/ 
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tem uma lógica lucrativa, nem um nem outro poderiam dar resposta às demandas sociais. O 

‘terceiro setor’ seria a articulação/intersecção materializada entre ambos os setores: ‘o 

público, porém privado”(MONTAÑO, 2002 p. 53-54).  

Portanto, segundo esse autor, o terceiro setor viria dar resposta aos problemas sociais a 

que o Estado já não pode dar e o mercado não procura dar, sendo assim um setor nascido para 

‘servir de muleta’ para os outros setores que não conseguem dar conta das demandas sociais.  

Mas essa concepção não é única, existem outros autores que rejeitam essa concepção, 

acreditando que é um setor nascido dos ‘novos movimentos sociais’ vinculado a instituições 

de beneficência, caridade e filantropia para dar resposta aos grandes conflitos políticos e 

ideológicos surgidos em diversos países em regime ditatorial, que serviriam no enfrentamento 

aos problemas sociais encontrados em regime pós-guerra (IOSCHPE,1997; GOHN, 2004). 

Esses dois posicionamentos representam as duas abordagens em evidência nos estudos 

sobre o terceiro setor e projetos sociais. E nos dias atuais existem dois tipos de abordagens 

para essa instância: abordagem norte-americana e abordagem crítica: 

 

Abordagem norte-americana: Possuem como centro de sua visão, as idéias 

originais de Tocqueville (1998) revisitadas, ao longo do século XX,[...] 

aquilo que define o Terceiro Setor, determina e confere unidade ao conjunto 

das suas organizações é a incorporação de uma gama de valores como 

“altruísmo, compaixão, sensibilidade para com os necessitados e 

compromisso com o direito de livre expressão”. Abordagem crítica: 

[Referem-se aos escritos do autor norte-americano James Petras] no plano 

internacional [principal pensador da abordagem crítica] e no Brasil, Carlos 

Montaño (2002). [...] Resumidamente, os autores críticos ao Terceiro Setor 

destacam em suas análises: As fragilidades da construção do próprio 

conceito de Terceiro Setor. Aquilo que chamam de funcionalidade do Setor 

aos propósitos neoliberais. O uso do Setor e de suas organizações no 

processo de desconstrução e sucateamento dos órgãos estatais que compõem 

o denominado Estado do Bem Estar Social. Esse processo chamado 

publicização atingiria, em particular, equipamentos e órgãos da saúde, 

educação e assistência social. [...] À visão marxista de sociedade é o 

principal elemento dessa abordagem (SANTOS, 2006 p. 83-84 grifo nosso). 

 

Esses dois posicionamentos sobre o terceiro setor postulam a complexidade existente 

no entendimento do tema, e demostram as concepções que muitos projetos sociais podem 
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tomar de acordo com sua conjuntura e necessidades que visam atender. Essas abordagens 

demonstram também as dificuldades de uma generalização no que diz respeito à função dos 

projetos sociais para a sociedade, tendo em vista que por uma abordagem norte-americana 

poderíamos afirmar que a função dos projetos sociais seria de reparação social e/ou 

manutenção social, pois são verdadeiros instrumentos de inclusão de pessoas que vivem à 

margem da sociedade; ou por uma abordagem crítica esses seriam células de transformação 

social, pois operam em uma lógica emancipatória dos sujeitos, capaz de transformá-los em 

cidadãos mais autônomos e críticos, capazes de construir sua própria trajetória. 

Mesmo diante dos diferentes posicionamentos acadêmicos e políticos de correntes 

epistemológicas distintas que tratam sobre o terceiro setor, acreditamos que a função dos 

projetos sociais é integrar os sujeitos em um modelo de sociedade marcado por esse 

antagonismo de ideias, valores e interesses. No entanto, quem delimita como esses indivíduos 

se integram à sociedade são exatamente as vivências estabelecidas por eles com os outros no 

projeto social e nas demais instituições de socialização e suas próprias escolhas. 

4.2 Dimensão política e legislativa das instituições que trabalham com projetos sociais 

Tratando-se da legislação brasileira que regulamenta as instituições do terceiro setor 

que trabalha com projetos sociais, é possível observar que essas podem ser classificadas em 

dois tipos, associações e fundações11. Nesse sentido, mesmo utilizando as expressões 

cotidianas de “ONGs”, “entidades filantrópicas”, projetos sociais, etc., conforme a Lei 

10.406/02 as entidades do terceiro setor são juridicamente constituídas sob a forma de 

associações e fundações, sendo todas as outras denominações pseudônimos relacionados, na 

maioria das vezes, com a função exercida no dia a dia dessas instituições, e/ou parte da razão 

social (nome da instituição). 

Conforme o artigo 53 da Lei 10.406/02, do Código Civil brasileiro “constituem-se as 

associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos” (BRASIL, 

2002). Já, quanto às fundações, o artigo 62 diz que: “para criar uma fundação o seu instituidor 

fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim 

a que se destina, e declarando, se quiser a maneira de administrá-la”. Em outras palavras, 

conforme apresenta a cartilha do terceiro setor da Ordem dos Advogados do Brasil de São 

Paulo. 

                                                           
11Lei nº10. 406/02, do Código Civil em seus artigos 44 a 52 (normas gerais); art.53 a 61 (associações) e 62 a 69 

(fundações). Ver lei na íntegra: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm 
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Associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos 

ou lucrativos, que se forma pela reunião de pessoas em prol de um objetivo 

comum, sem interesse de dividir resultado financeiro entre elas. Toda a 

renda proveniente de suas atividades deve ser revertida para os seus 

objetivos estatutários. Fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins econômicos ou lucrativos, que se forma a partir da existência de um 

patrimônio destacado pelo seu instituidor, através de escritura pública ou 

testamento, para servir a um objetivo específico, voltado a causas de 

interesse público (OABSP, 2007, p. 09). 

 

Como podemos constatar, os dois tipos de organizações diferem uma da outra por 

algumas especificidades. A seguir apresento um quadro comparativo das diferenças básicas 

entre associação e fundação: 

 

Quadro 04 - Diferenças básicas entre Associação e Fundação – Quadro comparativo 

ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO 

Constituída por pessoas. 
Constituída por patrimônio, aprovado previamente 

pelo Ministério Público. 

Pode (ou não) ter patrimônio inicial. O patrimônio é condição para sua criação. 

A finalidade é definida pelos 

associados. 

A finalidade deve ser religiosa, moral, cultural ou 

de assistência, definida pelo instituidor. 

A finalidade pode ser alterada. A finalidade é perene. 

Os associados deliberam livremente. 
As regras para deliberações são definidas pelo 

instituidor e fiscalizadas pelo Ministério Público. 

Registro e administração são mais 

simples. 
Registro e administração são mais burocráticos. 

Regida pelos artigos 44 a 61 do 

Código Civil. 
Regida pelos artigos 62 a 69 do Código Civil. 

Criada por intermédio de decisão em 

assembleia, com transcrição ata e 

elaboração de um estatuto. 

Criada por intermédio de escritura pública em ou 

testamento. Todos os atos de criação, inclusive o 

estatuto, ficam condicionados à prévia aprovação 

do Ministério Público. 

Fonte: OABSP - Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (2007, p. 10) 
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Ainda existem na legislação brasileira outros apontamentos que qualificam essas 

instituições. Nesse sentido, segundo o artigo 3º da Lei 9790/99, poderão ser consideradas 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público apenas as pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins econômicos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes 

finalidades: 

Promoção da assistência social; Promoção da cultura, defesa e conservação 

do patrimônio histórico e artístico; Promoção gratuita da educação, 

observando-se a forma complementar de participação das organizações de 

que trata esta Lei; Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; 

Promoção da segurança alimentar e nutricional; Defesa, preservação e 

conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

Promoção do voluntariado; Promoção do desenvolvimento econômico e 

social e combate à pobreza; Experimentação, não lucrativa, de novos 

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

emprego e crédito; Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 

direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; Promoção da 

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 

técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste 

artigo (BRASIL,1999). 

 

Todas as instituições que têm essa natureza jurídica poderão captar recursos tanto do 

governo quanto de empresas, por meio de editais de financiamento de projetos, programas, 

planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros ou 

ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 

lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins (BRASIL, 1999). Ou seja, as 

instituições que compõem o terceiro setor podem manter vínculo com o Estado para o 

desenvolvimento de projetos sociais. Caso recebam repasse contínuo do Estado, serão 

consideradas instituições paraestatais. 

 

Exatamente por atuarem ao lado do Estado, recebem a denominação de 

entidades paraestatais, nessa expressão podem ser incluídas todas as 

entidades integrantes do chamado terceiro setor, o que abrange as declaradas 
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de utilidade pública, as que recebem certificado de fins filantrópicos, os 

serviços sociais autônomos (SESI, SESC, SENAI), as organizações sociais e 

as organizações da sociedade civil de interesse público (DI PIEDRO, 2007, 

p. 457). 

 

Nessa perspectiva, as paraestatais são instituições que executam projetos sociais de 

diversas naturezas com recursos públicos. Esses projetos sociais podem ter diversas 

finalidades, sejam elas culturais, de assistência ou de lazer, desde de que mantenham acordo 

com a Lei 9798/99. Tratando-se especificamente das paraestatais que compõem sistema S,  

 

Inseridas no terceiro setor, as entidades do Serviço Social da Indústria - 

SSA, também conhecidas por Sistema S, são entidades sem fins lucrativos, 

de natureza jurídica privada, previstos em lei, sendo em sua maioria criadas 

por entes de categorias econômicas, como a Confederação Nacional da 

Indústria – CNI, a Confederação Nacional do Comercio – CNC, entre outras. 

Apesar do sistema não compor a Administração Pública são mantidos por 

recursos de origem de natureza tributária, ou seja, contribuições parafiscais, 

que são recolhidas compulsoriamente pelos contribuintes conforme previsão 

legal, razão pela qual estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da 

União – TCU (GUIMARÃES, 2012, p. 6). 

 

Estão inseridas nessa categoria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Serviço Social do Transporte (SEST); o 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Social da Indústria (SESI); e o Serviço Social do 

Comércio (SESC). A seguir, iremos tratar especificamente do SESC, por ser o nosso foco no 

que diz respeito às características institucionais. 

4.3 O SESC e suas características institucionais 

Fundado e instituído pelo Decreto-Lei 9.853, de 13 de setembro de 1946, o SESC é 

uma instituição que trabalha para o bem-estar de trabalhadores do comércio e suas famílias, 

fomentando diversas ações na área do lazer, esporte, cultura, educação, saúde e assistência 
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social. Nasceu da inspiração da carta da paz social12, difundida pela Confederação Nacional 

do Comércio (CNC), que visava a paz entre as classes trabalhadoras e empresariais e uma 

articulação mais estreita entre as empresas e o governo para atender interesses comuns ligados 

ao crescimento econômico e estabilidade social.  

 

SESI e SESC foram instituídos com a missão de promover a "paz social", 

isto é, de se contrapor ou atenuar a agitação sindical baseada na insatisfação 

do operariado com as condições de trabalho e com os salários recebidos. 

Neste objetivo, mais uma vez, o governo e o empresariado atuaram em direta 

colaboração, agora para impedir o avanço do ideário comunista (REGO, 

2002, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, a partir dessa conjuntura política vivida na década de 40, o SESC 

nasce como resposta às agitações e insatisfações sindicais vividas na época por diversos 

fatores, entre eles, as longas horas de trabalho, os acidentes frequentes, o custo de vida alto e a 

negligência das empresas em não concederem um aumento salarial significativo para atenuar 

a situação da classe trabalhadora. Entre os fatores que levaram o governo a apoiar a iniciativa 

de criação do SESC, também estavam o favorecimento político e o amortecimento das 

pressões sofridas pelo Governo Vargas, que insistia em descumprir os acordos e leis 

trabalhistas, o que enfurecia ainda mais a classe trabalhadora da época. 

 

Por sua conformação, pode-se dizer que SESC, SESI, SENAC e SENAI 

vieram compor a versão brasileira do Estado do Bem Estar, atendendo a uma 

lógica distributiva e de cooperação entre as classes sociais. No Estado do 

Bem Estar o governo cumpre o papel de assegurar as condições mínimas 

necessárias a uma "existência digna", ainda que essas condições mínimas 

sejam de difícil delimitação [..] A partir dessa interpretação, SENAI e 

SENAC constituiriam uma resposta ao primeiro dos fatores (necessidade de 

condições para o desenvolvimento econômico), ao garantir a formação e a 

qualificação dos trabalhadores necessárias à atividade produtiva; SESI e 

SESC constituiriam resposta ao segundo (neutralização do movimento 

operário),ao oferecerem respostas às reivindicações dos trabalhadores 

(REGO, 2002, p.15). 

                                                           
12 Para mais informações sobre a carta da paz acesse: http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/490c55a9-a7c5-

4a25-83a4-bb2f09491dea/Carta+da+Paz+Social.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=490c55a9-a7c5-4a25-83a4-

bb2f09491dea 
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As ideias apresentadas pelo autor vão de encontro a uma abordagem crítica do terceiro 

setor, apontando bastantes relações de como os fatores neoliberalistas do governo fizeram 

emergir o SESC e demais instituições do sistema S. E como o governo utilizou-se da imagem 

do setor empresarial, para criar a versão brasileira de Estado do Bem-Estar, nascido “num 

contexto de afirmação da industrialização e urbanização brasileiras, sob a égide de um Estado 

autoritário, regulador, desenvolvimentista e intervencionista.” (REGO, 2002, p.17). 

Tratando-se especificamente do SESC no Rio Grande do Norte (RN)13, a instituição se 

instalou no estado em 1947, na cidade de Natal, oferecendo inicialmente atividades de 

assistência social à classe comerciária, e nos anos seguintes começou a se expandir pelo RN, 

atuando atualmente com 14 unidades operacionais, sendo nove em Natal e cinco no interior 

do estado, estando uma delas localizada em Mossoró/RN, cidade na qual foi desenvolvida esta 

pesquisa (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2016). 

Atualmente o SESC/RN vem trabalhando com cinco linhas de atuação: a educação, 

saúde, cultura, lazer e assistência. Esse trabalho é desenvolvido por meio de programas, cada 

um deles compreendendo um número específico de atividades. Essas frentes de trabalho, 

segundo as Diretrizes Gerais de Ação do SESC (DGA/SESC) de 2010, asseguram que o 

indivíduo possa atingir plenamente um estado de bem-estar físico, mental e social, 

considerando as especificidades de cada um (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2010). 

Na área da educação, o SESC/RN vem desenvolvendo diversas ações de caráter 

educativo direcionadas para formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Entre essas 

ações estão a oferta de Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos; Educação Fundamental, 

para crianças e adolescentes; Educação de Jovens e Adultos (EJA), para jovens a partir dos 15 

anos de idade; e Educação Complementar, através de cursos e palestras em diversas áreas que 

possam suprir as carências da formação escolar e para o trabalho (SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO, 2010). 

Na área da Saúde o SESC/RN tem se comprometido com a promoção e a proteção e 

recuperação da saúde em suas dimensões físicas, mentais e social. Entre as ações estão o 

fornecimento de lanches, refeições para uma nutrição saudável das pessoas atendidas pela 

instituição; assistência odontológica desenvolvida para recuperação e manutenção da saúde 

bucal; educação em saúde por meio de palestras, oficinas, capacitações e projetos que 

informam e orientam os indivíduos para uma vida saudável, articulada a uma boa alimentação 

                                                           
13 Tendo em vista que as características institucionais do SESC em âmbito nacional são pensadas em uma mesma 

lógica, mas que possuem características específicas a cada estado, optamos por apresentar a realidade do RN 

onde o projeto social SESC Cidadão está inserido. Para mais informações acesse: 
http://www.sescrn.com.br/index.php 
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e à prática de esporte, que interferem diretamente na sua qualidade de vida, e assistência 

médica, oferecendo serviços gratuitos de exames, atendimento médico em diversas áreas da 

saúde e enfermagem (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2010). 

Na área da Cultura o SESC/RN vem promovendo o acesso e o incentivo à cultura por 

meio do acesso a bibliotecas fixas e itinerantes que incentivam a criação de hábitos de leitura 

e o acesso ao conhecimento; apresentações artísticas de diversas naturezas com artistas locais, 

nacionais e internacionais que promovem a formação de plateias e o acesso à arte; e o 

desenvolvimento artístico por meio de cursos, workshops, palestras e oficinas em diversas 

áreas da música, teatro, dança, artes visuais e cênicas (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 

2010). 

Na área do Lazer, a instituição promove diversas atividades lúdicas, que buscam 

ocupar o tempo livre de CAJs que frequentam o SESC/RN. Essas ações são caracterizadas 

como atividades recreativas de desenvolvimento físico esportivo de enfrentamento ao 

sedentarismo e melhoria do condicionamento físico e elevação da autoestima. Entre algumas 

modalidades estão o Futebol, o Vôlei, o Karatê, a Capoeira, Natação, Musculação, etc. 

(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2010). 

Por fim, na área da assistência, o SESC/RN realiza ações que visam contribuir para a 

integração social da comunidade, com intuito de promover o desenvolvimento e a assistência 

a CAJs e idosos. O Programa de Assistência é organizado em três projetos de ação 

comunitária: o projeto de Trabalho Social com Idosos (TSI), que visa promover atividades de 

dança, canto coral, entre outras para pessoas que possuem idade acima dos 60 anos; o Mesa 

Brasil, que visa promover ações de combate à fome e à subnutrição por meio da distribuição 

de alimentos em diversas entidades localizadas em zonas de risco; e o SESC Cidadão, que 

visa atender CAJs e suas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

promovendo atividades relacionadas a diversas áreas de lazer, cultura e educação. Atualmente 

o projeto SESC Cidadão funciona em três cidades do estado: Natal, no SESC Cidadão Ponta 

Negra; Caicó, no SESC Cidadão Seridó; e em Mossoró, no projeto SESC Cidadão Mossoró 

(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2010). 

O público-alvo atendido por esses programas é em sua maioria de comerciários que 

estão exercendo atividades trabalhistas em empresas e demais entidades vinculadas à 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN (FECOMÉRCIO/RN) 

e seus familiares. Esse público é classificado segundo o SESC como beneficiários. Além 

desses, existem outros tipos de participantes atendidos, em sua maioria, no programa de 

Assistência. Esses indivíduos são chamados de usuários e para participar do SESC precisa ter 
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uma renda familiar menor do que três salários mínimos; muitos deles são CAJs que residem 

em zona de risco e são atendidos pelos projetos SESC Cidadão e Mesa Brasil (SERVIÇO 

SOCIAL DO COMÉRCIO, 2010). 

4.4 O projeto SESC cidadão Mossoró 

Na cidade de Mossoró/RN a instituição ganha sede própria em 1978, e apenas em 

1980 o SESC inicia suas atividades de atendimento, primeiramente aos comerciários, nas 

áreas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer. Atualmente, a instituição é considerada a 

maior Unidade Operacional (UO), em extensão, do estado, e a segunda maior UO em 

atendimento do estado (PROJETO SESC CIDADÃO, 2008). 

Tratando-se especificamente do Projeto SESC Cidadão, ele foi lançado em Mossoró 

no dia 11 de abril de 2008, com a ideia de ocupar o tempo livre de crianças e adolescentes da 

Comunidade do Fio por meio de ações interativas nas áreas de educação, saúde, esporte, lazer 

e cultura, entre outras atividades relevantes para o bem-estar e a inclusão social das crianças e 

adolescentes da comunidade, configurando-se como mais uma propostas do SESC/RN de 

atendimento a CAJs, por meio do Programa de Assistência da instituição (PROJETO SESC 

CIDADÃO, 2008). 

A iniciativa do SESC em trabalhar com o público-alvo da comunidade do Fio partiu 

do compromisso da entidade em trabalhar as necessidades sociais das regiões menos 

favorecidas. Por manter essas características, e estar localizada em uma zona de risco da 

cidade de Mossoró, a comunidade do Fio foi escolhida. As CAJs que vivem nesse contexto se 

deparam constantemente com situações de risco e vulnerabilidade social, uma vez que a 

comunidade é alvo de inúmeros casos de tráfico de drogas, prostituição e violência, que 

expõem a comunidade constantemente à negação de direitos sociais básicos (PROJETO 

SESC CIDADÃO, 2008).  

Toda essa conjuntura abala a formação educacional e psicológica das crianças e 

adolescentes que residem na comunidade do Fio, e o papel do SESC Cidadão é justamente 

intervir para que essas crianças e adolescentes possam gozar de uma cidadania plena, através 

de ações ligadas à cultura, saúde, esporte e lazer (PROJETO SESC CIDADÃO, 2008). 

Segundo o seu documento de fundação, uma das principais funções do projeto é 

ocupar o tempo livre de uma pequena parcela da sociedade, sobretudo CAJs pertencentes a 

famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social e baixa renda, que residem na 

comunidade do Fio no Município de Mossoró/RN, por meio de geração de oportunidade e 
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condições de acesso à expressão artística cultural, proporcionando um espaço de reflexão e 

desenvolvimento das potencialidades humanas (PROJETO SESC CIDADÃO, 2008). 

O objetivo geral do projeto é “promover, por meio de ações de caráter educativo, 

esportivo, social e cultural, a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social, garantindo aos mesmos bem-estar e melhor qualidade de vida, 

ampliando, assim, sua cidadania” (PROJETO SESC CIDADÃO, 2008 p. 3). Entre os 

objetivos específicos estão:  

 

contribuir para a melhoria do rendimento escolar das crianças e adolescentes 

do projeto, por meio das atividades de reforço nas disciplinas de português e 

matemática; Proporcionar novas descobertas e manifestações de habilidade 

artística e culturais através das atividades de artes e de música; estimular o 

conhecimento das manifestações esportivo-culturais, por meio das atividades 

de capoeira, estando fundamentadas em valores socioeducativos; e promover 

a prática de esporte recreativo, como forma de lazer e entretenimento, 

alicerçado em princípios pedagógicos (PROJETO SESC CIDADÃO, 2008, 

p. 3). 

 

As estratégias utilizadas para alcançar os objetivos do projeto consistem em ações 

articuladas entre as atividades de música, capoeira, esporte, aula de reforço e artesanato, que 

juntas pretendem desenvolver habilidades cognitivas, motoras, sociais e de expressão das 

crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. Para que seja possível alcançar esses 

resultados, o projeto se propõe a realizar uma série de atividades: 

 

Realizar programação interativa, proporcionando à crianças e adolescentes o 

contato com a arte e a cultura como veículo de integração social; Difundir a 

cultura com o público infanto-juvenil, estreitando a relação com o jogo 

cênico, a musicalidade e a descoberta na infância; e suas contribuições para 

formação do cidadão crítico; Proporcionar a integração e a socialização dos 

envolvidos através da musicoterapia como prática de promoção e resgate da 

cidadania; Promover o incentivo ao desenvolvimento escolar através das 

atividades de português e matemática, proporcionando maior qualidade no 

ensino e na participação efetiva das atividades; Provocar o reconhecimento 

da identidade cultural através das manifestações regionais nas modalidades 

de música e teatro; Criar o hábito de frequência ao teatro, formando plateias; 
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Incentivar a formação de núcleos teatrais nas escolas e/ou comunidades; 

Promover o incentivo à arte e à cultura oportunizando à clientela 

desenvolver habilidades de cunho artístico e cultural; Proporcionar uma 

integração interdisciplinar com a participação efetiva dos diversos setores do 

SESC, sobretudo nas áreas da cultura, saúde, biblioteca e recreação; 

Promover saúde e bem-estar por meio de orientações nutricionais, 

manipulação segura e aproveitamento integral de alimentos; Realizar ações 

de promoção à saúde bucal (profilaxia, aplicação de flúor, etc.); Promover 

ações de integração e entretenimento por meio de atividades desportivas e 

recreativas; Realizar palestras na área de saúde preventiva e de valorização 

humana (PROJETO SESC CIDADÃO, 2008, p. 7). 

 

Em 2008, o Projeto iniciou com 80 crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 

anos. Na época em que realizamos a pesquisa, o projeto tinha matriculados 108 crianças e 

adolescentes na faixa etária de 8 a 15 anos, pois ao longo dos anos houve bastante procura a 

partir desta idade. Para que eles possam participar do projeto social, os mesmos precisam ser 

residentes das comunidades circunvizinhas; estar matriculados na educação básica da rede 

pública; e possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais (PROJETO 

SESC CIDADÃO, 2008). 

O projeto funciona em dois turnos, pela manhã de 07:00 às 11:30; e a tarde das 13:00 

às 16:30. Pelo turno da manhã, são atendidos em média 48 CAJs e na parte da tarde, em 

média 55. O número de presentes nas atividades durante a semana é bastante variado, pois a 

rotatividade de CAJs que entram no projeto e desistem é bastante significativa, sendo uma das 

características mais marcantes do projeto SESC Cidadão. Essa rotatividade está ligada a 

diversos motivos, entre eles, a participação dessas CAJs em outros projetos sociais, como, por 

exemplo, o Mais Educação, ou a necessidade de ficar em casa com irmãos mais novos 

enquanto a mãe e/ou o responsável precisam se ausentar por algumas horas (DIÁRIO DE 

CAMPO, 06/05/2015). 

 

No momento em que estão no SESC Cidadão, as CAJs desenvolvem diversas 

atividades, entre elas: artesanato, reforço escolar, capoeira, esportes e 

música em horários e programações preestabelecidas, com duração média 

de 40 ou 50 minutos cada atividade. Ao chegar no projeto, as CAJs têm 

liberdade de escolher qual atividade querem participar primeiro. Depois 

que passarem o tempo em uma atividade, elas podem mudar para outra, 
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pois todas ocorrem ao mesmo tempo, dividas em turmas com números 

bastante variados de participantes, a depender do interesse de cada CAJ. 

 

Essas atividades são pensadas no projeto como um instrumento de diversão, 

conhecimento e prazer. Para as pessoas que trabalham no projeto as atividades de música, 

capoeira e artesanato, somadas às atividades de reforço escolar, poderão proporcionar o 

crescimento cultural, pessoal e coletivo, reverberando diretamente na boa conduta das CAJs. 

Além de facilitar o acesso à cultura e a inserção social dos envolvidos e promover a formação 

humana.  

Além das atividades citadas, existem também outras atividade pontuais que fazem 

parte da rotina do projeto, entre elas: o momento de reflexão realizado no início por todos os 

profissionais que trabalham no projeto juntamente com as CAJs; o momento do lanche, 

quando todos partilham de uma refeição ao chegarem no projeto, e outra no momento em que 

saem; existem a cada mês visitas de palestrantes que tratam sobre higiene bucal, alimentação 

saudável, cuidados básicos de saúde, etc., como forma de complementar as atividades do 

projeto; além de visitas a pontos turísticos, passeios, apresentações públicas e realização de 

festividades em datas comemorativas. 

Para o funcionamento desse projeto, existe uma equipe multidisciplinar que trabalha 

em diversas funções. Uma assistente de Serviços Gerais (ASG); uma Técnica de Referência 

(TR), pessoa com formação em serviço social, responsável por coordenar as ações do projeto; 

um professor de capoeira; um professor de educação física; uma professora de artesanato; 

uma professora de reforço escolar; e o professor de música. Além disso, no período de 

realização da pesquisa, o projeto tinha à disposição dois estagiários do SESC, sendo um 

estagiário de serviço social e outro de educação física. 

A sede do Projeto Sesc Cidadão é alugada, de boa localização, pois fica adjacente à 

rua principal da Comunidade do Fio. No entanto, a estrutura física vem se tornando 

insuficiente para atender à demanda, caracterizando a necessidade de espaços mais amplos. A 

sede é composta por uma sala ampla para realização de atividades de artesanato, dois 

cômodos, sendo um destinado à equipe técnica, com banheiro social, e outro como 

almoxarifado; uma cozinha, uma despensa para guardar material das atividades, alpendre ao 

redor, murada, um portão de entrada, bastante terreno, onde a lateral foi transformada em 

campo de futebol para desenvolver as atividades de educação física; e na frente existe um 

espaço cimentado e coberto para momentos de convivência das CAJs e, atrás, arborizado com 
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mangueiras, etc. Fica distante da comunidade do fio aproximadamente 500 metros e tem 

acesso por ruas sem calçamento, rodeada de casas tipo chácaras. 

A rotina no projeto é bastante organizada, funcionando de segunda a sexta nos 

horários da manhã e tarde. Pela manhã, por volta das 07:30-8:00, entrada das CAJs na sede do 

projeto; 8:00-8:15 acontece o momento de reflexão; 8:15-8:30, distribuição do primeiro 

lanche e higienização bucal; 8:30-9:15, atividade de música com grupo 01; 9:15-10:00, 

atividade de música com grupo 02; 10:00-10:45, atividades recreativas com o grupo 01 e 

grupo 02; 10:45 – distribuição do segundo lanche; 11:00-11:30, finalização das atividades. 

Na parte da tarde, por volta das 13:30-14:00, entrada das CAJs na sede do projeto; 

14:00-14:15, momento de reflexão; 14:15-14:30, distribuição do primeiro lanche e 

higienização bucal; 14:30-15:15, atividade de música com o grupo 01; 15:15-16:00, atividade 

de música com o grupo 02; 16:00-16:45, atividades recreativas com grupos 01 e 02; 16:45 – 

distribuição do segundo lanche; 17:00-17:30, finalização das atividades. 

No dia a dia, as crianças vivenciam atividades onde todos do projeto estão presentes 

(reflexão, refeições) e atividades menores, onde todos trabalham em pequenos grupos. Nas 

atividades da quarta-feira de manhã, sempre estão presentes todos os professores. Nos demais 

dias apenas duplas de professores. Essa divisão de horários é feita devido à carga horária que 

os profissionais exercem no projeto. 

Tratando especificamente das atividades de música, elas ocorrem três vezes por 

semana, na segunda, quarta e sexta-feira, com uma duração mínima de 50 min., nos horários 

citados anteriormente. Tanto nos horários da manhã como à tarde, as atividades iniciam após 

acontecerem a reflexão, e o primeiro lanche. Na reflexão, as CAJs discutem assuntos 

cotidianos de diversas naturezas, como: leituras bíblicas, ou textos que referenciam condutas 

sociais relacionadas ao respeito, amor ao próximo, força de vontade, relação com a família, 

comportamento, a vida em sociedade e diversos outros temas transversais. A cada dia, um 

professor diferente conduz essas atividades, lendo um texto, e convidando os alunos a pensar 

sobre aquela determinada temática, como pudemos registrar no diário de campo. 

 

Hoje quem assumiu o momento de reflexão foi o professor de música, ele 

conduziu uma leitura bíblica que tratava de Maria, mãe de Jesus. Por estar 

no mês das mães, a reflexão tornou sentido a como nós, enquanto filhos, 

tratamos nossas mães. E a partir disso cada professor falou um pouco sobre 

sua realidade, de como trata a mãe, e de como deveria tratar a mãe. E 

assim, cada professor falou algo no sentido, e, também, algumas CAJs se 
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sentiram à vontade em comentar sobre a temática. Depois desse momento, 

todos foram conduzidos para o almoço, e nesse momento, é o professor de 

música que distribui a comida entre as CAJs com ajuda dos outros 

professores, O que demonstra mais uma função que ele precisa exercer em 

seu ambiente de trabalho, além da aula de música (DIÁRIO DE CAMPO, 

06/05/2015). 

 

Esse registro nos mostra parcialmente como acontece a atividade, dando uma ideia de 

como o professor de música trabalha juntamente com seus colegas no ambiente do SESC 

Cidadão e de como também é necessário executar outras atividades além daquelas que 

pertencem a área específica de cada um. Outra observação que fizemos foi que essa atividade 

de reflexão, por vezes, também se relaciona com as atividades de música: 

 

Hoje, na atividade de música foi visto que o professor relacionou um 

momento da aula à leitura feita na reflexão, um dos alunos disse que não 

iria conseguir tocar determinada música, e o professor incentivou 

relacionando à leitura realizada na reflexão, quando dizia que o esforço e a 

força de vontade deveriam guiar diariamente o homem para o sucesso. 

Nesse momento, percebi que os acontecimentos do dia a dia do projeto 

relacionadas à reflexão fizeram com que os alunos dessem um maior 

significado àquele momento (DIÁRIO DE CAMPO, 13/05/2015). 

 

Essa observação corroborou intimamente com o que o professor de música comentou 

sobre a função da reflexão dentro do Projeto SESC Cidadão. Para ele, essas reflexões poderão 

ajudar as CAJs a aprenderem diversos valores sociais que talvez não pudessem alcançar, se 

não fossem relacionados à prática musical. Nessa perspectiva, o professor comentou:  

 

Às vezes, não sempre, dependendo da reflexão que a gente fizer antes, se 

ocasionar alguma coisa na aula de música, eu posso utilizar e lembrar o que 

a gente falou na reflexão. Algumas vezes já aconteceu isso. Por exemplo, 

tem reflexão que fala de companheirismo, de ajudar ao próximo, e trabalha 

um texto sobre isso. Em determinada parte das atividades de música eu peço 

para os alunos irem interagindo e ajudando os outros que estão 

aprendendo. Aí eu posso comentar, eu comento sobre a reflexão, entendeu? 

Tem que ser um tempo curto, porque o foco é mais a música, mas comento: 

Pessoal, o que a gente viu há pouco tempo sobre ajuda mútua? Então vamos 
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fazer isso com nossos colegas agora... Tem essa relação, entende? Não é 

sempre, às vezes tem essa relação ((FÁBIO, 2015))14. 

 

Nessa perspectiva, percebemos algumas características de como a atividade de 

reflexão é pensada pelo professor de música, e de como ela impacta na vida das CAJs do 

projeto social. O momento de reflexão configura-se não só como uma atividade de integração 

entre a equipe que trabalha no projeto social e as CAJs, mas também como algo que contribui 

para formação integral deles. 

4.5 O planejamento das atividades de música no projeto SESC Cidadão 

O projeto SESC cidadão não é o espaço onde o educador apenas executa suas 

atividades musicais. No projeto social ele também realiza seus planejamentos nos horários 

vagos, entre um expediente matutino e vespertino. E, se for algo urgente, ele realiza essa 

atividade no horário normal, enquanto outro educador fica responsável pelas crianças e 

adolescentes. Em uma das observações, realizada no dia 06/05/2015, o professor planejou 

uma atividade referente ao Dia das Mães, pesquisando materiais em texto, áudio e/ou vídeo 

que pudessem ajudá-lo a realizar seu trabalho; preencheu a lista de presentes; e escreveu parte 

de um relatório do número de atendidos no projeto social no mês de abril. Nessa perspectiva, 

pudemos identificar que tudo ocorre ao mesmo tempo naquele espaço do projeto social.  

Além desse momento, pudemos observar diversos outros em que a atividade de 

música e demais atividades desenvolvidas pelo professor de música Fábio foram planejadas 

no próprio local. Durante os intervalos entre uma atividade e outra, o professor realizava 

anotações e pensava sobre como iria desenvolver a atividade seguinte, ou, conforme a 

situação, ele pensava em como iria desenvolver seu trabalho. Tratando sobre o planejamento 

no SESC Cidadão, o professor comentou: 

 

Antes, em cada mês a gente planejava o mês posterior. Por exemplo, se for 

em junho, que é o mês do São João, aí a gente trabalhava em cima de temas 

relacionados ao São João... O mês do carnaval, a gente trabalha o carnaval. 

Ou então a cada semana a gente abordava uma temática diferente. Agora, 

nós planejamos as atividades de quinze em quinze dias. Por exemplo, se for 

em um mês que fale de cultura e sobre Dia da Mulher, aí a gente trabalha 

                                                           
14 Informações fornecidas pelo professor Fábio Roberto, sobre suas ações no projeto SESC Cidadão em 2015. 
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temas relacionados aos dois, cada um em 15 dias. Então tem duas formas de 

planejamento: primeiro tem essa forma com os professores, a gente planeja 

quinzenalmente, e depois tem o outro planejamento que é na hora, no 

sentido de que, dependendo dos alunos que vão – porque os alunos vai hoje, 

depois passa quinze dias sem ir, entendeu? – aí os outros alunos chegam, aí 

a gente precisa na hora fazer com que todos interajam. Todos que queiram, 

né? Tudo é assim bem livre (FÁBIO, 2015). 

 

Esse relato demostra como o planejamento é pensando dentro da instituição e como o 

professor de música se insere nesse processo. Além disso, nos faz perceber que nem tudo é feito com 

planejamento. Muitas vezes o professor precisa improvisar e nesse improviso criar resoluções para os 

problemas encontrados no momento da aula de música. A respeito disso, Tardif (2014) comenta que 

“Os professores trabalham a partir de orientações de trabalho frequentemente imprecisas, que 

exigem não somente improvisação da parte deles, mas também escolhas e decisões quanto à 

maneira de compreender e realizar seus objetivos de trabalho” (TARDIF, 2014, p. 111). 

4.6 Os materiais didáticos utilizados no Projeto SESC Cidadão 

O principal material didático utilizado nas atividades de música é o xilofone. Na 

instituição existe toda a família do instrumento: o xilofone baixo, contralto, tenor e soprano. 

Todas as atividades são pensadas para aprendizagem do xilofone, o uso de outros 

instrumentos é bastante pontual. Geralmente ele utiliza quando encontra um aluno que já sabe 

tocar, aí ele insere o aluno junto aos outros para acompanhar. Sobre o porquê da escolha 

desses instrumentos o professor comentou: 

 

Bom, isso aí não fui eu que decidi. Já era um projeto que já estava 

implementando no SESC, quem criou foi Daniel, que é coordenador de Artes 

do SESC em Natal, eu acho que ele já foi professor também, e ele que 

implementou essa questão dos xilofones. Se eu não me engano, os 

instrumentos começaram a ser utilizados no SESC Caicó, depois Natal e 

aqui em Mossoró também. Tudo que tem aqui, quando eu cheguei já tinha, a 

escolha talvez seja pelo fato do xilofone ser um instrumento percussivo e ao 

mesmo tempo é melódico, entendeu? Então dá para você trabalhar as 

músicas, dá para trabalhar a musicalização, dá para trabalhar muita coisa 

no xilofone... A ideia foi dele, eu só peguei o que já tinha pronto no projeto 

((FÁBIO, 2015). 
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A partir desses recursos, as atividades de música, elas são desenvolvidas centradas no 

ato de tocar músicas e formar um repertório para ser apresentado durante algum evento 

realizado no SESC Cidadão ou a convite de terceiros. Algumas vezes é utilizado um quadro 

branco para escrever as notas musicais das melodias trabalhadas no xilofone, e também 

cadernos, que ajudam nos registros das melodias por parte de cada aluno. Ao questionar o 

professor sobre o uso do quadro e dos cadernos, o professor esclareceu:  

 

Tem alunos que eles necessitam de um olhar diferente na questão da 

aprendizagem. Então, para esses alunos que necessitam de uma 

aprendizagem diferente, pois possuem algum défice de atenção, alguma 

coisa, eu peço para eles mesmos copiarem as músicas nos cadernos deles. 

Quando eles estão escrevendo, eles já estão automaticamente aprendendo e 

decorando a música. Tem outros alunos que já pegam muito rápido, então, 

se eu pegar o xilofone e fizer a música duas vezes, ele já pega. Tem outros 

alunos que necessitam de uma visibilidade maior, então eu já faço a música 

no quadro. Mas, quando eu uso o quadro, eu abranjo todo mundo. Quando 

eu faço no quadro dá uma visibilidade maior, e com uma baqueta eu vou 

explicando nota por nota e eu utilizo até uns símbolos. Por exemplo: quando 

a nota é para demorar mais tempo, eu faço um círculo; quando é para 

durar, um exemplo, um tempo e meio, aí eu boto um quadrado... porque, se 

eu for explicar na partitura que um tempo e meio pode ser uma colcheia 

pontuada, eu não vou fazer isso, porque vai ficar difícil para eles, eles 

nunca estudaram isso, então eu uso símbolos: triângulos, retângulos, 

círculos, para eles identificarem melhor os tempos. A partir do momento em 

que eles pegam isso, aprendem e decoram, eu apago o que tem no quadro e 

eles ficam só de ouvido, entendeu? Porque nas apresentações eu não vou 

levar o quadro pra lá, entendeu? Então é mais nesse sentido (FÁBIO, 2015). 

 

Nessa perspectiva, percebemos por parte do professor uma preocupação em utilizar de 

outros recursos que não apenas a transmissão oral, para que as CAJs apreendam as músicas do 

repertório. Os recursos como quadro e caderno funcionam como materiais de apoio que 

podem ajudar alguns alunos que apresentam dificuldades de pegar por meio da imitação as 

músicas do repertório. 
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4.7 Conteúdos trabalhados nas atividades de música do SESC Cidadão 

Durante as observações, pudemos perceber como o professor desenvolve suas 

atividades com maiores detalhes que muitas vezes passavam despercebidos por ele, por estar 

bastante envolvido no processo. Entre alguns desses detalhes estão os conteúdos abordados 

pelo professor. Devido ao centro das atividades de música ser o repertório, o professor tinha 

dificuldade de listar o que era trabalhado por ele. Ao ser questionado sobre quais os conteúdos 

ele trabalha na atividade de música ele respondeu: Não, lá é música, é fazer musical. A partir 

dessa resposta insistimos, perguntando: Então, o que está incluso nesse fazer musical? Ele 

respondeu:  

Eu trabalho o repertório, até a leitura musical lá eu trabalho assim: 

botando o nome das notas [exemplo] dó, ré, mi, e assim vai. Vou explicando 

assim mesmo no quadro e às vezes só oralmente. Pronto! Tem uma hora que 

eu faço a música todinha, aí eu boto o sinal de ritornelo, eu não vou explicar 

o que é não, eu digo: Pessoal, esse aqui é o ritornelo, ele serve para dizer 

que vocês vão voltar para cá de novo, viu? Digo só assim, entendeu? Não 

tem aquela parte de teoria e você vai explicando na partitura etc., nada 

disso. Dentro do repertório a gente acaba trabalhando um pouco de tudo, 

mas não dá pra gente dizer a teoria é isso aqui... compasso assim... não, não 

dá não. O máximo que dá pra fazer é: Pessoal, hoje nós vamos tocar Asa 

Branca, o ritmo é um baião, vamos lá! Ou seja, é mais pegar o repertório, 

tocar e musicalizar! É mais nesse sentido, Musicalizar os meninos (FÁBIO, 

2015). 

 

Mesmo o professor apontando uma dificuldade em apresentar com maiores detalhes os 

conteúdos, por meio das observações pudemos listar algumas situações onde os conteúdos 

eram trabalhados, como, por exemplo: ao tocarem o repertório proposto, as CAJs estavam 

aprendendo como manusear os instrumentos musicais, postura de como tocar o instrumento, 

manusear as baquetas e ferir as notas no instrumento; leitura musical utilizando sinais e 

símbolos alternativos escritos no quadro e no caderno; técnica de mão esquerda e direita de 

como tocar as melodias no xilofone; velocidade de como executar as frases musicais; 

possibilidades harmônicas e melódicas do xilofone, etc. 

Além desses, podemos citar os momentos em que o professor também trabalhava a 

apreciação musical. Durante duas observações percebemos a realização de atividades de 

apreciação musical. Uma delas foi quando as CAJs assistiram alguns vídeos de uma música 
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que precisavam tocar para o Dia das Mães; e outra foi quando outro professor estava 

ensaiando uma apresentação e o professor de música levou os CAJs para assistir. Além de 

outros momentos pontuais onde o professor sempre solicitava que os alunos apreciassem 

enquanto ele tocava o repertório, etc. 

4.8  As principais situações e estratégias de ensino de música no SESC Cidadão 

Durante as observações, foi percebido que o professor segue um roteiro básico de 

realização de suas atividades. Primeiramente, transporta os instrumentos juntamente com as 

CAJs e organiza-os no alpendre. Depois ele divide as CAJs em grupos de quem já toca todo o 

repertório no xilofone e de quem ainda está aprendendo algumas músicas, e, assim, inicia o 

seu trabalho de diagnóstico de problemas individuais e correção de erros. No final, quando é 

possível, ele junta todos para tocar uma música em comum. A respeito do transporte de 

instrumentos por parte dos alunos, ele comentou: 

 

Quando eu cheguei aqui, toda vez que eles terminavam de tocar, eles 

deixavam o xilofone, deixam baquetas, deixavam cadeira, deixavam tudo e 

saíam. Eu comecei devagar a fazer assim: toda vez que saía um e deixava as 

coisas lá, eu deixava os meninos tocando e dizia: Pessoal, podem estudar aí. 

Eu ia lá no outro local onde ele estava jogando bola e dizia: Amigo, por 

favor venha aqui, você saiu e deixou o instrumento ali, pegue ele e coloque 

no local onde guarda o xilofone. Então automaticamente ele pega e já leva. 

Tem uns que nem precisa mais falar isso. Automaticamente, quando acaba 

eles dizem: “Professor, tá aqui a baqueta.”, pega o xilofone e leva para o 

local. Isso aí você vai disciplinando, vai melhorando a disciplina por meio 

da música, porque, além da música de ter a disciplina de pegar as notas de 

treinar e ficar repetindo, que é normal que a gente faça isso, tem a questão 

da disciplina para trabalhar em si: terminar, levar as coisas para o local e 

guardar. Quando a gente vai se apresentar fica todo mundo direitinho na 

fila esperando sua vez, tá entendendo? É claro que isso não é 100% toda 

vez, eles vivem em uma realidade diferente, mas eu vejo que muitos deles 

têm uma melhoria muito grande nesse sentido já, através das aulas de músic 

(FÁBIO, 2015). 

 

Sobre o aspecto de separar em grupos, o professor acredita que, no processo de separar 

os CAJs em um primeiro momento e depois juntar em outro, parte do princípio de que eles 
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precisam aprender a trabalhar de forma autônoma quando estão ensaiando sozinhos. E, 

quando indica um aluno para ensinar a outro, ele quer que eles aprendam a trabalhar 

coletivamente. Para ele essas atitudes podem ajudar as CAJs a aprenderem a trabalhar 

coletivamente e conseguirem ter autonomia para conduzir sua própria aprendizagem. Sobre a 

necessidade de trabalhar em grupos o professor comentou: 

 

Tem alunos que já tocam e mantêm um certo nível, e tem outros que estão 

começando agora. Eu pego esses alunos todos de uma vez, aí como é que é, 

para dar aula desse jeito? Aí o que é que eu faço às vezes, eu divido o 

grupo, boto um grupo assim um pouco afastado, dos alunos que estão 

começando, começo a passar umas músicas lá, o outro grupo que já toca 

mais, eu já começo a passar outra música, aí eu fico de uma ponta à outra, e 

isso é muito complicado às vezes. Os que já toca eu faço com que eles 

ajudem os outros, eles têm essa autonomia também, essa responsabilidade 

de ajudar os outros, passar as músicas para os outros, porque dessa forma 

tanto ele vai tá evoluindo nessa questão de querer ajudar, como facilita 

muito o trabalho para todo mundo. Mas, quando eu faço isso, mesmo assim 

é difícil. Junto um grupo em um local, começo a passar a música, enquanto 

o outro grupo fica lá do outro lado, aí de repente se dispersa, aí pronto, é 

muito difícil. Às vezes eu tento dividir até em três grupos, um dos que já 

tocam há mais tempo; o dos que estão começando; e o da percussão. 

Entendeu? Isso é para você ver como é diferente o molejo de você trabalhar 

dessa forma. Se tivesse um estagiário, então a gente fazia: você vai ficar 

com esse pessoal e trabalhar assim e assado, e eu vou ficar com esse outro e 

depois a gente troca e assim vai, depois junta todo mundo. Mas como sou só 

eu, aí eu fico de um lado para o outro, porque são todos junto. (FÁBIO, 

2015). 

 

 

O trabalho do professor de música sempre parte desse diagnóstico, saber quem toca e 

quem não toca determinada música, dividir os grupos, escolher um líder que mantenha o 

primeiro grupo enquanto ele trabalha com o segundo grupo. Dividir em duplas, onde um que 

sabe mais ensina o outro que sabe menos, e, por fim, o trabalho com todos tocando a mesma 

música. Nessa perspectiva, sobre o diagnóstico ele comentou que se faz necessário na medida 

em que a rotatividade de CAJs é bastante intensa, então a cada encontro existem CAJs 

diferentes para trabalhar, o que dificulta o processo. Sobre isso o professor comentou: 
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Os alunos têm uma rotatividade muito grande, porque quando abre vagas 

no projeto entra muitos alunos novos que ainda não são musicalizados. 

Então nós temos que fazer um trabalho com esses alunos; tem que fazer um 

trabalho com os alunos que já tocam, que, nesse caso, se eu ficar passando 

sempre as músicas que eles já conhecem, eles vão se desgastar e eles vão 

acabar saindo da música; e ainda tem os alunos que gostam de percussão: 

zabumba, triângulo, ganzá e etc. Então, eu tenho que dividir a turma. Às 

vezes eu trabalho só xilofone, porque não tem como trabalhar os três, fica 

mais difícil. Quando geralmente eu junto os três: os alunos que estão 

começando, os alunos que já sabem e os alunos da percussão, o que é que 

eu faço? Eu digo: Pessoal, vocês ficam na atividade de reforço escolar, que 

eu vou treinar só xilofone por enquanto; aí a gente vai treinar só os alunos 

que estão começando, separando eles em um local. Eu digo: Pessoal, vão 

pegando Asa Branca com esse aluno que já sabe, que eu vou pra ali pegar 

outras músicas com esse pessoal que já toca há mais tempo. Aí fico nesse 

ping pong. Às vezes eles se dispersam, aí é onde começam os 

desentendimentos ou alguma coisa nesse sentido, porque eu sinto falta de 

estagiários, né, ou um professor para ajudar. Porque, quando eu saio, aí 

fica esse problema, porque não existe uma sala específica de quem tá 

começando e de quem já toca (FÁBIO, 2015). 

 

Como podemos constatar a partir do relato do professor, a orientação pouquíssima 

vezes é coletiva, sempre é feita individualmente, mesmo a prática de tocar o repertório sendo 

coletiva. Em um momento ele separa todos para tocarem individualmente e pegarem a 

música, e, em outro momento, ele reúne todos para ver o resultado. Mesmo durante essa 

junção, os atendimentos e orientações são individuais, e, a cada erro, ele volta a música do 

início e, se for o caso, diminui o andamento para facilitar, e, assim, ele continua a música até 

alguém errar novamente, como constatamos em uma das observações. 

Nessa perspectiva, o processo de ensino se apoia, basicamente, no erro e no acerto das 

CAJs, onde o papel do professor é orientar de forma oral e corrigir com gestos e condução 

corporal, pegando na mão do aluno e fazendo-o imitar movimentos que possam corrigir a sua 

forma de tocar. Além de marcar a pulsação, e vez ou outra tocar um exemplo no próprio 

instrumento. Como foi registrado em uma das observações: 
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[...] então ele distribui um xilofone para duas alunas, e elas seguiram no 

mesmo processo de erro e acerto. Ao errar, eram conduzidas a repetir do 

início de forma lenta e a cada erro paravam. Na ausência do professor elas 

corrigiam entre si e voltavam ao processo de erro e acerto. Enquanto isso o 

professor ensinava uma outra aluna a tocar pandeiro, de forma tutorial ele 

ia falando como manusear o instrumento e conduzir os ritmos de baião, 

depois, a aluna ficava tentando e repetindo diversas vezes sozinha, 

acertando e errando. E o professor ficava atendendo individualmente cada 

uma das três crianças. Uma parte da música sempre se mostra dificultosa, 

ao chegar nessa parte, o professor solicita que as crianças parem de tocar, e 

diz que está errado, diminui o andamento e as crianças tentam várias vezes 

fazer a frase musical; quando acertam, voltam para o início e repetem até 

errar novamente, e o professor fazer a mesma intervenção (DIÁRIO DE 

CAMPO, 06/05/15). 

 

Essas constatações demonstram alguns dos detalhes encontrados na prática pedagógica 

do professor de música do SESC Cidadão. Essas características de ensino apontam traços de 

sua formação cultural profissional que mais à frente será problematizada, mas que resguardam 

influências de como ele aprendeu música no conservatório. A tentativa – de erro e acerto – e o 

processo de repetição são resquícios de uma aprendizagem que marcou a vida musical do 

professor e que se traduz em sua prática como um habitus docente15.  

4.9  O papel do professor de música no projeto SESC Cidadão 

Segundo o relatório de atividades do SESC Cidadão (2008), as atividades de música 

têm “[...] o propósito de desenvolver nas crianças e adolescentes do projeto uma visão geral 

sobre o significado da música, sua linguagem e suas relações, para posteriormente, torná-las 

aptas a cantar e tocar diferentes instrumentos musicais” (PROJETO SESC CIDADÃO, p. 6, 

2008). Somado a isso, podemos incluir a promoção do bem-estar de CAJs que participam do 

projeto, tendo em vista que esse é um dos objetivos do Projeto SESC Cidadão. A respeito do 

profissional que deve atuar nessa realidade, encontramos no relatório que:  

 

                                                           
15 O habitus docente é entendido nesse trabalho como: “esquemas de ação e de pensamento interiorizados no 

âmbito da socialização profissional ou mesmo durante a história escolar ou familiar dos professores” (TARDIF, 

2014, p. 267). 
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[...] um profissional que se propõe a desenvolver seu trabalho em um projeto 

de teor social, precisa ter além do domínio na sua área de atuação, habilidade 

de trabalhar com o público infanto-juvenil, criatividade, flexibilidade, 

persistência, bem como, compromisso ético-político. Acredita-se que estes 

ingredientes juntos têm o poder de criar a fórmula da mudança social e 

motivar o público alvo do projeto a se envolver, cada vez mais nas ações 

propostas (PROJETO SESC CIDADÃO, p. 7, 2008). 

 

 A partir dessa descrição podemos ter uma ideia de como o professor de música deve 

atuar no SESC Cidadão, quais características profissionais ele precisa ter e como deve 

proceder no projeto, demonstrando não só a necessidade de saber música, mas também ter 

outras competências que possam somar-se ao seu trabalho como professor de música. Essa 

necessidade também é apontada por outros trabalhos na área de educação musical que buscam 

definir competências para o professor de música que atua no terceiro setor (por exemplo, 

OLIVEIRA, 2003). Sobre qual é o objetivo do ensino de música no projeto social SESC 

Cidadão na opinião do professor, ele esclareceu: 

 

Na minha opinião é ajudar na formação de cidadãos, né, cidadão de bem, 

cidadão comprometidos com a sociedade que não enveredem, vamos dizer 

assim, pelo mau caminho, né. Por exemplo, tem uns alunos lá que já saíram 

da percussão que dava para tocar em uma banda de forró tranquilamente 

zabumba, por exemplo. Ou seja, tem alunos que dava para encaminhar para 

ser músico mesmo, mas não é essa a finalidade não. A música no projeto é 

mais uma ferramenta para ajudarem eles na formação como ser humano 

(FÁBIO, 2015). 

 

As ideias do professor da música para formação do ser humano corroboram com as de 

alguns autores da área de educação musical que tratam sobre o assunto (KATER, 2004; 

MÜLLER, 2004; SANTOS, 2005). Segundo Müller (2004) o ensino de música nos projetos 

sociais algumas vezes é pensado como ferramentas que buscam dar dignidade humana, 

através de uma educação musical emancipatória que vise à transformação por meio de uma 

postura ético-política pedagógica que passe pelo respeito às especificidades do modo de vida 

de quem está “à margem” ou “em situação de risco” (MÜLLER, 2004). 

Além disso, as frentes de atuação do projeto são várias, a saúde, a educação a cultura e 

o lazer. Ou seja, nesse espaço o professor de música não centraliza seu ofício apenas para 
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fazeres especificamente musicais, ele precisa dar conta de outras demandas. As crianças têm 

acesso à cultura por meio de diversas atividades, inclusive musicais; aprendem a cuidar da 

saúde através de uma alimentação saudável e hábitos saudáveis; e são ajudadas na educação 

escolar através de aulas de reforço. Ou seja, a preocupação do professor de música não deve 

se limitar apenas à educação musical dos alunos, mas sim sua educação integral. 

5 A CONSTITUIÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS SABERES DOCENTES NA AÇÃO 

PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE MÚSICA DO PROJETO SESC CIDADÃO 

Neste capítulo, apresentamos as principais informações empíricas resultantes do 

trabalho de pesquisa, analisando como se constituem e de que forma se articulam os saberes 

docentes do professor de música Fábio, atuante no Projeto SESC Cidadão de Mossoró/RN. 

Nessa perspectiva, o capítulo está dividido em duas partes. Na primeira parte, enfatizamos a 

formação cultural-profissional do professor, tratando da sua carreira docente, evidenciando 

uma visão geral de como a trajetória de vida é articulada à sua prática no Projeto SESC 

Cidadão. Em seguida, destacamos a formação inicial e continuada do professor, evidenciando 

quais saberes ele construiu durante esse período e de que forma esses saberes estão presentes 

na prática pedagógico-musical. Na segunda parte, analisamos os saberes profissionais que o 

professor articula no projeto social, demonstrando como o professor consegue promover, na 

prática, a mobilização de seus saberes docentes construídos ao longo da sua carreira docente.  

5.1 A constituição dos saberes docentes na formação cultural-profissional do professor 

de música 

No intuito de entender as relações que o professor Fábio estabelece com a música e 

como ele construiu seus saberes ao longo da vida, realizamos uma entrevista semiestruturada 

para compreender por meio do discurso do professor como ele começou a aprender música, 

quais foram suas vivências iniciais antes de ingressar em um curso de licenciatura em música, 

etc. Esse entendimento se faz necessário na medida em que buscamos como objetivo 

específico deste trabalho verificar os aspectos gerais acerca da formação cultural-profissional 

do professor de música, entendida neste trabalho como uma formação que ultrapassa os muros 

das instituições formais de ensino e aprendizagem e se constrói ao longo da vida do professor 

por meio das experiências vividas em diversos meios e grupos sociais, como a família e 

membros mais próximos na escola na comunidade onde vive, na religião, etc., pois esses 

ambientes configuram-se como fontes de saberes. 
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A ideia base é que esses “saberes” (esquemas, regras, hábitos, 

procedimentos, tipos, categorias, etc.) não são inatos, mas produzidos pela 

socialização, isto é, através do processo de imersão dos indivíduos nos 

diversos mundos socializados (família, grupos, amigos, escola, etc.) nos 

quais eles constroem, em interação com os outros, sua identidade pessoal e 

social (TARDIF, 2014 p. 62). 

 

Nessa perspectiva, trataremos da formação cultural-profissional do professor Fábio 

situando-a na socialização pré-profissional e profissional desenvolvida ao longo da sua 

carreira, de modo a encontrar pistas de como se constituem os saberes docentes do professor, 

revelando o caráter idiossincrático desses saberes e sua história de vida. A carreira é 

concebida nesta pesquisa como: “a trajetória dos indivíduos através da realidade social e 

organizacional das ocupações” (TARDIF, 2014, p. 69). Ademais, para entendermos a carreira 

do professor Fábio, partiremos da representação subjetiva do professor sobre como se 

desenvolveu sua história de vida até chegar ao projeto SESC Cidadão e suas relações com as 

diversas instituições sociais que influenciaram a constituição dos seus saberes docentes e a 

construção da sua carreira docente. 

5.1.1 O Projeto Esperança e os grupos musicais como fonte de experiências pré-profissionais  

A pesquisa iniciou-se perguntando ao professor como ocorreu seu primeiro contato 

com a aprendizagem musical. Segundo ele, tudo começou no Projeto Esperança16, dirigido 

pelo Padre Guido Tonelotto, desenvolvido na Paróquia de São José, localizada no Bairro 

Paredões. O principal objetivo do projeto social é dar assistência integral às Crianças 

Adolescentes e Jovens (CAJs) que moravam no bairro Paredões e adjacentes, oferecendo 

cursos, reforço escolar, alimentação, entretenimento, orientação espiritual e atividades de 

música, capoeira, tae-kwon-do, etc. 

Na época, por morar no bairro Paredões e também já frequentar a paróquia ajudando 

como coroinha, o professor Fábio ingressou no Projeto Esperança por volta de 1996, nas 

atividades de música, tocando percussão. As atividades ocorriam semanalmente, e o professor 

nessa ocasião aprendeu a tocar surdo, atabaque e demais instrumentos frequentando esse 

projeto, o que lhe serviu bastante para desenvolver o domínio de um instrumento e aprender 

alguns princípios básicos da música. 

                                                           
16 Para mais informações sobre o projeto social acesse: http://projetoesperancapeguido.blogspot.com.br/  
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A partir dessa vivência, mais tarde, aos 18 anos, Fábio aproveitou os conhecimentos 

adquiridos sobre percussão e em parceria com outros colegas do bairro criaram um grupo 

musical chamado Swing do Samba. A partir de então começa a construir sua profissão como 

músico tocando tantã, um instrumento percussivo em formato de tambor, bastante utilizado no 

samba em substituição ou complemento ao surdo, para marcação do andamento.  

O grupo musical no início não possuía um cavaquinho, foi então que um dos membros 

do grupo decidiu adquirir um para aprender e utilizar nas músicas. Devido às dificuldades 

envolvidas na aprendizagem do instrumento e por ele ter por acidente quebrado o cavaquinho, 

o mesmo perdeu o gosto em aprender a tocá-lo. Foi então que o professor Fábio resolveu 

consertar o instrumento e aprender a tocar. 

 A partir desse contato com o cavaquinho, começa a despertar em Fábio a necessidade 

de se profissionalizar e aperfeiçoar-se no instrumento. Buscou inicialmente a Escola de 

Música Pedro Ciarlini, atualmente chamada Escola de Artes de Mossoró, que na época 

oferecia aulas de teoria musical e diversos instrumentos, mas não existiam especificamente 

aulas de cavaquinho. No entanto, havia um professor chamado Carlos Batista que possuía 

algumas noções do instrumento e se propôs a repassá-las para Fábio, mas que depois de um 

certo tempo propôs ao aluno buscar outros meios de aperfeiçoamento no instrumento, pois já 

tinha passado o que sabia para ele.  

Dessa forma, os meios procurados por Fábio, por serem mais acessíveis na época para 

aprendizagem de um instrumento sem professor, foram as “revistinhas” de músicas cifradas e 

vídeo-aulas de cavaquinho disponíveis em formato VHS, que por um longo período foram as 

fontes de aperfeiçoamento no instrumento somadas às vivências que ele continuava a 

construir durante os ensaios e shows do grupo musical na cidade. Sobre essa fase da sua 

trajetória o professor Fábio acrescenta:  

 

Teve uma vez que um amigo meu, ao ver uma vídeo-aula que eu tinha, disse 

até assim [descrevendo a fala do amigo]: “Olhe! Essa vídeo-aula vai ser 

legal porque quando você estiver dando aula você pode utilizar!”. Aí eu 

digo [comentando sobre a fala do amigo]: Nam! Você é doido! Vou dar aula 

não! Aqui é só para aprender a tocar. Aí depois parece que ele estava 

adivinhando, eu comecei a dar aula e as primeiras coisas que eu comecei a 

me basear foram nas vídeo-aulas (FÁBIO, 2015). 
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A descrição da trajetória musical do professor Fábio juntamente com seu relato 

mostram alguns traços de como ocorreu a sua socialização pré-profissional na profissão 

docente, demonstrando como o ato de ensinar se fez presente em sua vida antes mesmo de se 

profissionalizar na licenciatura e ingressar efetivamente em uma instituição como professor. 

O caso de Fábio é compartilhado por diversos outros professores de música, que na maioria 

começam a trabalhar com aulas antes de ingressarem em um curso de licenciatura em música. 

Essa questão é apontada por Morato (2009) como bastante típica na área da música, pelo fato 

de ser uma profissão “socialmente e culturalmente reconhecida pelo saber fazer” (MORATO, 

2009, p. 46). 

Ao tratar dos saberes e competências dos músicos-professores de uma escola 

alternativa de música no Rio de Janeiro, (REQUIÃO, 2002) aponta que de início os músicos-

professores, mesmo exercendo atividades docentes, não se reconhecem como professores, 

mas apenas como músicos, a atividade pedagógica é apenas um complemento que lhes auxilia 

no próprio aperfeiçoamento como músicos e como ajuda financeira. O mesmo fato é 

compartilhado por (MOREIRA, 2014) que, ao realizar uma pesquisa sobre o conhecimento 

pedagógico de um professor de violão, verificou que este não se reconhecia como um 

professor, mas como um “músico de sala de aula”. Comentando sobre esse assunto 

(REQUIÃO, 2002, p. 46) acrescenta: 

 

O músico-professor tem, num primeiro momento, sua profissionalização 

legitimada através da sua atividade docente, uma vez que essa atividade é 

regular e remunerada. Por outro lado, tem sua atividade docente legitimada 

pelo conjunto de saberes que adquiriu em sua trajetória como estudante de 

música, e também por sua atividade artística, apesar dessa atividade ser no 

início irregular e não remunerada. 

 

Nessa perspectiva, podemos analisar que, no caso do professor Fábio, a legitimação 

como professor de cavaquinho foi construída na socialização pré-profissional pelo conjunto 

de saberes musicais que adquiriu como músico de grupos de samba de que fazia parte, e 

também pelos seus saberes como estudante de música, adquiridos na escola de música da 

cidade e por meio de vídeo-aulas e revistinhas. Desse modo, a constante atuação artístico-

musical na cidade influenciou para que ele começasse a ser reconhecido pelos seus saberes 

musicais, com isso, os convites para aulas particulares começaram a ser constantes, mesmo 

que, de início, a atuação como professor não fosse o seu foco. Sobre os saberes que ele 
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considera que adquiriu nesse período em que atuava apenas como músico de grupos musicais 

e que influenciam sua prática até os dias atuais, o professor Fábio afirmou que: 

 

Rapaz, nas bandas teve uma coisa muito boa: a questão do ouvido, porque 

em banda, meu amigo, você vai pegando tudo de ouvido. Na época era umas 

fitas, davam umas fitas que, quando você colocava no gravador, elas 

mudavam até as tonalidades, a gente pegava meio tom acima ou meio tom 

abaixo (risos). Então essa questão de desenvolver o ouvido foi muito 

importante nas bandas. A habilidade de “Toque aí e cante, que a gente vai 

pegando” foi nas bandas, isso aí com certeza foi nas bandas! E eu tenho 

muito a agradecer, porque a gente tenta fazer a parte teórica, ligada à 

partitura, e a parte prática na parte de tocar e escutar, isso é muito 

importante. O músico que não escuta [que não tem uma percepção apurada] 

é mais difícil, eu acho, né (FÁBIO, 2015). 

  

Nesse relato o professor considera a percepção como um dos saberes musicais que 

para ele foi adquirido durante o tempo em que passou atuando ativamente nos grupos 

musicais da cidade, demostrando que “na área da música é o contexto que irá determinar os 

saberes necessários à aquisição ‘da’ competência necessária ao músico” (REQUIÃO, 2002, p. 

25). Em outras palavras, a percepção é algo primordial ao músico popular para que este possa 

atuar profissionalmente na área, tendo em vista que a todo momento ele lida com situações 

em que precisa pegar determinada música do repertório de ouvido, exigindo fortemente essa 

competência da percepção. Em outro contexto, de uma orquestra sinfônica, por exemplo, onde 

a leitura musical é o principal meio de assimilação do repertório, a competência mais 

necessária seria a leitura musical de partituras. 

5.1.2 O conservatório de música como uma fonte de constituição dos saberes docentes 

Passando-se alguns anos, o Professor Fábio decide se aperfeiçoar como músico, 

procurando, na época, o Conservatório17 de Música D’Alva Stella Nogueira Freire, instituição 

vinculada à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que desde sua 

fundação busca oferecer formação musical para diversos indivíduos que desejam se 

                                                           
17 Para mais informações sobre o conservatório, acesse: 

http://proex.uern.br/conservatoriodemusica/default.asp?item=conservatorio-apresentacao 
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profissionalizar como músicos na cidade de Mossoró/RN e região circunvizinhas. Sobre esse 

período da sua trajetória, o Professor Fábio explicou: 

 

Quando entrei no conservatório em 2000, eu queria estudar cavaquinho, 

não tinha professor, aí comecei a estudar no conservatório. Aí tinha um 

teste para entrar no grupo de chorinho, estava faltando um componente, aí 

eu fiz esse teste, o pessoal gostou, aí eu entrei logo, aí fiquei tocando como 

voluntário. Depois de um certo tempo começou uma bolsa18, né, tinha uma 

bolsa, era eu, Emanuela e Osman para tocar no chorinho e depois para dar 

aula. Eu entrei para ser aluno, mas fui logo ser professor! Fiquei dando 

aula de cavaquinho e muito depois, quando já dominava os conteúdos, 

comecei a dar aula de teoria. Foi passando o tempo, aí depois da bolsa 

começou a ser contrato, que era um contrato provisório até antes do 

concurso. Pronto! Aí dava aula particular também na casa dos alunos e 

também na minha casa. Paralelo a isso, eu já tocava na noite em alguns 

grupos, toquei no Swing Samba, Samba Astral, Samba Nobre e etc. Dando 

aula, eu era aluno e era professor ao mesmo tempo. Quando eu estava no 

segundo ano do conservatório eu já comecei a dar aula, aí fiquei como 

aluno e professor, aí, depois disso aí, eu fiz o teste da graduação e entrei. 

Terminei de estudar no Conservatório e fiquei só dando aula, aí entrei na 

graduação, isso em 2004, e terminei em 2008 (FÁBIO, 2015). 

 

O relato do professor Fábio delineia uma realidade bastante comum na profissão em 

música no Brasil. Muitos são os profissionais que buscam o ensino superior como um 

complemento à sua prática profissional, ou, ainda, uma necessidade para conseguir atuar em 

contextos que exigem um diploma (REQUIÃO, 2002). Diferente de outras áreas, em que o 

indivíduo passa alguns semestres se preparando para exercer a profissão, em música, em 

alguns casos, boa parte dos alunos trabalham e estudam (MORATO, 2009). 

 

Começar a trabalhar cedo e sem se formar – podendo, portanto, trabalhar 

enquanto se gradua em música – é um fenômeno que tem caracterizado a 

profissão em música na contemporaneidade. Assim, quando o aluno inicia 

seu curso superior de música, não se pode desconsiderar a constituição 

formativa que o mesmo já delineou (MORATO, 2009, p. 17). 

 

                                                           
18 Ajuda financeira para desenvolver o trabalho no grupo de chorinho. 
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Nessa perspectiva, a formação cultural-profissional do professor Fábio começa a se 

construir antes mesmo de ele ingressar em uma licenciatura. Os processos formativos vividos 

nas experiências citadas por ele constituem-se em saberes docentes que o acompanham 

durante seu fazer pedagógico até os dias atuais. Os significados sobre a docência, as maneiras 

de ser e agir, começam a ganhar forma nesse período. Conforme o professor vai adquirindo 

maturidade e novos conhecimentos sobre a profissão, esses saberes vão se transformando, 

como em um processo contínuo de construção da identidade profissional pedagógica. 

Sobre a escolha da profissão, Fábio demonstra que optou por ser professor não no 

momento em que inicia suas aulas particulares, mas apenas depois de um certo tempo, quando 

começa a ganhar maturidade na profissão e a assumir funções mais estabilizadas, como 

docente contratado do Conservatório. Esse fato foi comentado por ele em entrevista sobre 

como decidiu seguir carreira como professor: 

 

Rapaz, não foi eu que decidi, na verdade eu fui levado (risos). Eu queria 

tocar! Não pensava em ser professor, como disse no início, falando da 

vídeo-aula, nunca pensei em dar aula não, eu queria tocar e pronto... 

Depois que eu entrei no conservatório, tinha bolsa e comecei a estudar, aí, 

fiz o teste para o chorinho, entrei, eu vi que era legal, que poderia dar certo, 

né. Aí eu comecei a dar aula no conservatório meio que: “vai você”, aí 

pronto! Eu queria tocar cavaquinho, não tinha; só tinha eu que tocava, 

então, me botaram para dar aula! Aí eu comecei assim, no rebolo mesmo! Aí 

depois eu peguei gosto! Eu gostei muito! Achei muito legal! E segui me 

especializando (FÁBIO, 2015). 

 

A partir dos relatos de Fábio constatamos que sua decisão por se tornar professor de 

música está ligada à afinidade com a profissão, estabelecida mediante as experiências vividas 

no conservatório e nas aulas particulares, bem como na estabilidade profissional encontrada 

por ele na profissão. Nessa perspectiva, a partir dessas constatações encontramos alguns 

traços de como se constituem os saberes docentes do professor durante suas vivências antes 

de ingressar no curso de licenciatura em música, delineando os primeiros traços da sua 

história de vida profissional e constituição dos seus saberes docentes. 

Tratando-se um pouco das vivências que Fábio teve no conservatório como professor 

antes de ingressar no curso de licenciatura em música, ele relatou como foram seus primeiros 

contatos com o ensino dentro da instituição, apontando os desafios e as concepções 
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construídas sobre o trabalho docente. Ao ser questionado sobre como era seu trabalho quando 

entrou na instituição, ele esclareceu: 

 

No início as aulas eram de instrumento, só de cavaquinho, aí é como estou 

dizendo a você, eu fui jogado lá [tratando do conservatório], então a gente 

vai aprendendo na marra mesmo. Eu tinha que estudar bastante para 

desenvolver e passar para os alunos. No começo era só cavaquinho, depois 

teve uma hora que, devido à carga horária, precisava eu dar mais aulas 

para completar a carga horária. Aí me colocaram para teoria, era outro 

desafio, outro estágio, nunca tinha dado aula de teoria, aí eu estudava muita 

teoria para poder apresentar uma aula satisfatória, pelo menos do que eu 

achava, também não sabia se era boa não. Aí fiquei: cavaquinho e teoria. 

Aí, depois que comecei teoria, aí o tempo vai passando e a gente vai e... 

[pensativo] se acostumando, vai sendo uma coisa já natural, espontâneo, vai 

sendo mais natural a maneira de você planejar as aulas, para você elaborar 

o que você vai fazer e etc. Às vezes, eu já dei tanta aula de uma matéria que 

eu já sei mais ou menos como é o direcionamento da aula. E eu tento fazer 

uma coisa, eu vejo isso como importante, eu tento ser o aluno, eu sou aluno 

ainda, né! Eu estudo, então eu sou aluno! Então eu tento pensar qual o 

pensamento do aluno para eu poder fazer meu trabalho. Eu gosto de fazer 

uma aula bem descontraída, porque às vezes precisa disso, você ir para uma 

aula de música, e às vezes só fazer teoria, o aluno não prende muita 

atenção, eu acho que tem que ter essa parte e principalmente trabalhar com 

música mesmo, não adianta você dar uma aula de música só com teoria sem 

a parte prática, então assim a gente tenta desenvolver até hoje (FÁBIO, 

2015). 

 

O relato de Fábio corrobora com uma concepção compartilhada por alguns professores 

de instrumento no início da carreira identificados em algumas pesquisas sobre o tema. Muitos 

desses professores consideram as experiências práticas como músicos suficientes para serem 

professores. Não sendo necessários, de imediato, os conhecimentos pedagógicos, pois esses se 

constroem com e na prática (REQUIÃO, 2002; CARVALHO I. A, 2004; BEZERRA, 2014;). 

No caso do professor Fábio, a construção desse hábito foi quase que inevitável, pois, na época 

em que ingressou no conservatório como professor, a maioria dos seus colegas também estava 

vivendo essa mesma realidade de construção docente por meio da tentativa e do erro, 
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explorando modelos de ensino de música que funcionaram com eles durante suas 

aprendizagens musicais. 

 

Em suma, tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória pré-

profissional, isto é, quando da socialização primária e sobretudo quando da 

socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza 

dos saberes, do saber fazer e do saber ser que serão mobilizados e utilizados 

em seguida quando da socialização profissional e no próprio exercício do 

magistério. Desta forma, pode-se dizer que uma parte importante da 

competência profissional dos professores tem raízes em sua história de vida, 

pois, em cada ator, a competência se confunde enormemente com a 

sedimentação temporal e progressiva, ao longo da história de vida, de 

crenças, de representações, mas também de hábitos práticos e de rotinas de 

ação (TARDIF, 2014, p. 60). 

 

Nessa perspectiva, percebemos como a história de vida do professor Fábio se articula 

com sua socialização profissional na carreira docente no conservatório. Alguns traços de 

como foram se construindo a sua prática como professor e de como essa prática ainda se faz 

presente nos dias atuais estão presentes no discurso do professor, reportando bastante uma das 

fases da carreira docente nomeada por (HUBERMAN, 2007) como fase de exploração e 

adaptação à profissão. Percebemos que em seu relato o professor explora as possibilidades de 

sua profissão, testa os vários papéis de professor de teoria da música, professor de 

cavaquinho, membro do grupo de choro e professor de aulas particulares, explorando, assim, 

diversos papéis e vivenciado experiências que levaram a seguir carreira como professor. 

Tratando sobre a fase de exploração (HUBERMAN, 2007, p. 37) acrescenta: 

 

A exploração consiste em fazer uma opção provisória, em proceder a uma 

investigação dos contornos da profissão, experimentando um ou mais papéis. 

Se esta fase for globalmente positiva, passa-se a uma fase de “estabilização”, 

ou de compromisso, na qual as pessoas centram a sua atenção no domínio de 

diversas características do trabalho, na procura de um sector de focalização 

ou de especialização, na aquisição de um caderno de encargos e de 

condições de trabalho satisfatória, e, em vários casos, na tentativa de 

desempenhar papéis e responsabilidades de maior importância ou prestígio, 

ou mais lucrativas.  
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No caso do professor Fábio, as vivências como professor do conservatório mostraram-

se bastante positivas nessa fase de exploração da profissão docente, tento em vista que após 

alguns anos o professor procurou se qualificar em um curso de licenciatura em música e 

posteriormente assumiu cargo de professor efetivo do conservatório e coordenador do grupo 

de chorinho. Esses acontecimentos demonstram o interesse de Fábio pela profissão, sua 

vontade de se especializar em uma área específica, desempenhando um cargo de maior 

importância, prestígio e lucratividade, demonstrando alguns traços do que (HUBERMAN, 

2007) caracterizou como fase de estabilização ou compromisso. Sobre a escolha do curso de 

licenciatura em música o professor esclareceu: 

 

O curso de licenciatura em música eu escolhi porque eu já estava no 

conservatório, né, já dava aula no conservatório. Quando surgiu a 

oportunidade do curso de música, aí eu vi uma oportunidade de me 

especializar. Até eu nem sabia muito como era a licenciatura, eu sempre 

gostei mais de tocar e tal, dava aula e tudo, mas não sabia que era muito 

nessa linha para o cara ser um professor. E lá eu ia ver muita disciplina 

didática de metodologia, até mais do que a parte prática, pelo menos na 

graduação foi assim, na licenciatura. Então foi uma oportunidade de 

melhorar e evoluir musicalmente (FÁBIO, 2015). 

  

A fala do professor confirma sua entrada no que (HUBERMAN, 2007) nomeia como 

fase de compromisso. Esta fase, segundo ele, se caracteriza pelo comprometimento definitivo 

com a profissão docente e com a instituição à qual se está vinculado. É também um momento 

de transição de duas etapas da vida profissional, a exploração e a estabilização, que pode ser 

caracterizada como uma fase onde o professor define sua identidade profissional e se encontra 

na profissão docente, além de as pessoas passarem a reconhecer seu trabalho.  

Segundo o autor, esta fase pode durar um período variável de 8 a 10 anos no mínimo. 

Ao entrar nesse processo de estabilização e construção definitiva de sua identidade 

profissional, o professor passa por diversos conflitos internos e também externos, para se 

autoafirmar como tal, ao passo que essa autoafirmação de sua profissão acarreta em escolhas 

que sempre o levam a eliminar outras possibilidades para sua vida (HUBERMAN, 2007). 

Se analisarmos, por exemplo, a vida dos professores de música, para se autoafirmar 

como professor e construir definitivamente uma identidade profissional em uma instituição de 

ensino, sempre existirá a possibilidade de seguir uma carreira artística como músico nas mais 



136 

diversas funções que não sejam o ensino. “Com efeito, escolher significa eliminar outras 

possibilidades” (HUBERMAN, 2007, p. 40) e, quando se trata de um professor de música, 

muitas vezes, a eliminação da carreira artística, para seguir efetivamente a carreira docente, é 

dolorosa, e viver nessa dualidade artista-professor, adiando e evitando a escolha definitiva, ou 

até mesmo provisória, por uma das duas profissões, seria uma dispersão, tanto dos papéis 

exercidos por essas duas profissões, quanto de sentimento de identidade pessoal. 

 

A escolha de uma identidade profissional implica a renúncia, pelo menos por 

um determinado período, às outras identidades, e este acto (escolher e 

renunciar) representa justamente a transição da adolescência, em que “tudo é 

ainda possível”, para a vida adulta, em que os compromissos surgem mais 

carregados de consequências (HUBERMAN, 2007, p.40). 

 

É nessa premissa de escolher e renunciar que na fase de exploração o professor vai se 

decidindo e fazendo escolhas que vão delineando seu caminho para uma estabilização 

profissional. Consequentemente, essa estabilização traz consigo um sentimento de libertação 

de uma fase de indecisões e conflitos que abalaram e levaram o professor a se estabelecer 

profissionalmente na profissão. Nesse processo, o professor demonstra um maior equilíbrio e 

desenvoltura no trabalho.  

Analisando a realidade do professor Fábio, a escolha pelo curso estava ligada, segundo 

o depoimento, ao interesse de Fábio em seu crescimento na profissão docente. Contudo, não 

podemos julgar esse acontecimento como uma constatação de que o professor se encontrava, 

na época, em uma fase de estabilização. Mesmo encontrando traços característicos dessa fase, 

se há de considerar que seria necessário um maior aprofundamento empírico para constatar 

essa afirmação. Além disso, segundo (HUBERMAN, 2007, p. 37-38): “há pessoas que 

‘estabilizam’ cedo, outras que o fazem mais tarde, outras que não o fazem nunca e outras 

ainda que estabilizam para desestabilizar de seguida”.  O autor ainda acrescenta:  

 

O desenvolvimento de uma carreira é, assim, um processo e não uma série 

de acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer linear, mas, para 

outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, 

descontinuidades. O facto de encontrarmos sequências-tipos não impedem 

que muitas pessoas nunca deixem de praticar a exploração, ou que nunca 

estabilizem, o que desestabilizem por razões de ordem psicológica (tomada 

de consciência, mudança de interesses ou de valores) ou exteriores 
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(acidentes, alterações políticas, crise econômica) (HUBERMAN, 2007, p. 

37). 

 

Nessa perspectiva, a história de vida e a formação cultural-profissional aponta que o 

professor Fábio se encontra em uma fase de exploração, mas que no decorrer do processo 

poderá sofrer alterações até a chegada na aposentadoria do professor e/ou sua saída da 

profissão. Dessa forma, a cada mudança de contexto de atuação profissional a carreira docente 

pode sofrer alterações, de forma que um professor poderá demorar bastante para se estabilizar 

profissionalmente. No caso do professor Fábio, atuar por anos no conservatório e depois 

dividir essa atuação com outra mais recente em um projeto social acarreta em quase sempre 

querer comparar e aplicar o que viveu e vive no conservatório no projeto social. Essa 

constatação revela o caráter histórico e dialógico que os saberes docentes podem tomar na 

vida dos professores.  

 

Afirmar que os saberes docentes são históricos significa compreender sua 

construção em momentos históricos particulares. Revelam o complexo 

processo de apropriação e construção efetuado pelos docentes, por meio da 

seleção e utilização de elementos diversos a que tiveram acesso nos 

diferentes momentos de sua formação e atuação profissional (ZIBETTI, 

2007, p. 252).  

 

Desse modo, concebendo as ideias do autor, acreditamos que os saberes docentes 

construídos no conservatório se fazem presentes na atuação pedagógica do professor no 

projeto social em diferentes momentos, conforme apresentaremos posteriormente. Dando 

continuidade à descrição da carreira docente do professor Fábio até sua chegada no projeto 

SESC Cidadão, apresentaremos a seguir um recorte de como o professor analisou suas 

vivências no ensino superior para entendermos como se constituem os saberes do professor 

nesse espaço.  

5.1.3 O curso de licenciatura em música como fonte de constituição dos saberes da formação 

profissional, pedagógicos e disciplinares 

O professor Fábio, como relatado anteriormente, cursou o ensino superior ao mesmo 

tempo em que trabalhava no conservatório da cidade. Em 2004 ele ingressou no Curso de 

Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que, na época, 
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estava começando a se estabelecer no estado como o primeiro curso de licenciatura em 

música, para se profissionalizar e atuar como professor de música em outras instituições. Na 

perspectiva de conhecer como era o ambiente acadêmico vivido pelo professor, sob o seu 

prisma, questionamos sobre como eram as trocas de experiências ocorridas no curso com os 

professores e colegas de turma. A esse respeito relatou o professor: 

 

A nossa relação sempre foi boa. Com os colegas sempre foi boa troca, eu 

tive uma turma que tinha pessoas bastante experientes. Todos já tocavam 

profissionalmente, tinha bastante experiência na música, isso foi muito bom, 

foi um aprendizado, né, conviver com essas pessoas, com o pessoal que já 

tinha mais experiência, tinha mais know-how. E com os professores também 

a gente tinha uma troca boa. Na época, eu me lembro que tinham vários 

professores que deram uma boa contribuição, mas tiveram uns, em 

específico, como Paulo Braga, que deram uma contribuição maior a essa 

troca de experiência. Até na aula de antropologia, por exemplo, que eu não 

conhecia nada, foi uma coisa que eu gostei muito (FÁBIO, 2015). 

 

Nesse relato, percebemos o quanto o professor avalia positivamente as relações 

estabelecidas no curso de licenciatura em música da UERN. O ambiente vivido pelo 

professor, segundo ele, foi bastante enriquecedor, tendo em vista que muitos de seus colegas 

já possuíam bastante experiência como músicos e professores de música, então, as trocas de 

aprendizagem vividas por ele deram uma grande contribuição no que diz respeito à ampliação 

dos conhecimentos pedagógico-musicais. Assim como os professores, que, segundo ele, 

mostravam-se bastante empenhados em contribuir com a formação dos alunos.  

Esse estabelecimento de trocas de saberes e experiências é visto por alguns autores 

como um dos fatores bastante positivos para o desenvolvimento de saberes docentes. “Ao 

ampliar e/ou aperfeiçoar os seus conhecimentos em música, os alunos elaboram uma 

diversidade de sentidos que instituem transformações no modo como vão se (re)construindo 

como profissionais.” (MORATO, 2009, p. 176). 

Ao realizarem um estudo sobre a aprendizagem docente em música, (BELLOCHIO; 

SOUZA, 2013) identificaram que os licenciandos possuem trajetórias de vida bastante 

particulares e ao se relacionarem entre si produzem experiências que dão suporte ao seu 

processo de desenvolvido como professor de música. Desse modo, muitos dos conhecimentos 

adquiridos na licenciatura, somados aos saberes e experiências profissionais vividas no 
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ambiente externo à graduação são remodelados, podendo ganhar novos sentidos na prática 

docente dos licenciandos. Como esclarecem as autoras:  

 

Os processos de aprendizagem docente em música são complexos e 

desenrolam-se em um continuum, ao longo da vida, envolvendo construções 

biológicas e psicológicas, englobando diversas dimensões, dentre as quais as 

de natureza cognitiva, emocional e psicossocial. Esses processos não são 

determinados pela idade cronológica de cada um, mas, sobretudo, pelas 

relações com as aprendizagens que vão sendo construídas ao longo da vida, 

mediadas por interações sociais (BELLOCHIO; SOUZA, 2013 p. 26). 

 

Dessa forma, as relações construídas na graduação entre o professor Fábio, seus 

professores e demais colegas permitiu, de certo modo, uma reestruturação na sua forma de 

pensar o ensino de música e a aprendizagem musical e consequentemente deram novos 

sentidos à sua concepção do que é ser professor. Ao ser questionado sobre qual a concepção 

que ele construiu sobre o que é ser professor depois que saiu da licenciatura, o mesmo 

esclareceu que:  

 

Depois que eu saí da licenciatura eu tive uma visão mais abrangente sobre o 

que é planejamento, os objetivos que deseja traçar e tentar alcançá-los, né, 

e na questão de você não ficar apenas na parte teórica, você ir mais além. 

Isso foi uma coisa que eu aprendi pela minha vivência do que eu via. Eu via 

às vezes algum professor dando aula, e a gente trabalhava muita teoria, só a 

teoria, e não era muita a prática, aí eu vi que dessa maneira não era bom. 

Então eu tirei daí tipo assim, uma dificuldade, que quando eu fosse dar 

minhas aulas eu não ficasse só na parte teórica, eu utilizasse muita a 

prática. Se eu vou dar uma aula de teoria eu digo sempre aos alunos que 

tragam seus instrumentos, para a gente fazer música na aula, para não ficar 

só na parte de teoria [exemplificando]: Olha aqui, é uma semínima, aqui é 

uma colcheia, uma semibreve, e assim vai. É muito mais nessa questão, eu 

acho (FÁBIO, 2015). 

 

Nessa perspectiva, podemos analisar que, para Fábio, o professor é, em termos do seu 

ofício, um profissional capaz de planejar aulas sistematizando os conteúdos e dialogando com 

a prática de modo a promover a aprendizagem dos alunos. Essa concepção foi confirmada, 
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ainda, quando perguntamos quais saberes ele considerava que obteve na licenciatura em 

música: 

 

No curso de música, como eu já conhecia música, como eu já trabalhava 

com isso, então os conhecimentos maiores que foram agregados foram 

principalmente os metodológicos, essa questão de você dar aula, esses 

conhecimentos didáticos. E nessa questão de teoria e prática, prática a 

gente viu menos, mas na questão de teoria as disciplinas que eu não 

conhecia assim mais a fundo. Era só harmonia que eu não conhecia muito, 

né, análise musical e contraponto, essas três foram as que eu não conhecia 

muito, as outras era mais do meu cotidiano. Os conhecimentos ligados à 

pedagogia e ao ensino da música foram os que agregaram mais, foram os 

que eu não conhecia muito, essas foram a que agregaram mais (FÁBIO, 

2015). 

 

Desse modo, podemos perceber no discurso do professor Fábio traços de como a 

licenciatura influenciou a construção dos seus saberes docentes. Os conhecimentos 

pedagógicos e os conhecimentos musicais apontados pelo professor evidenciam a ideia de que 

“para ensinar música, portanto, não é suficiente somente saber música ou somente saber 

ensinar. Conhecimentos pedagógicos e musicológicos são igualmente necessários, não sendo 

possível priorizar um em detrimento do outro” (DEL BEN, 2003, p.31).  

 Além disso, se compararmos os seus relatos sobre como dava aula no início de sua 

trajetória e esse outro depoimento sobre quais saberes adquiriu na licenciatura, perceberemos 

uma mudança significativa na sua concepção, qual seja: ele passa a considerar tanto os 

conhecimentos pedagógicos quanto os musicais importantes. Antes o professor acreditava que 

dominar o conteúdo musical era o bastante para dar aula. A citação abaixo evidencia a 

concepção do professor antes da sua formação no curso de licenciatura: 

 

Eu já tinha essa concepção na minha cabeça porque eu já dava aula, então 

eu já tinha. Isso tudo que estou dizendo a você eu descobri muito precoce. 

Quando eu comecei a dar aula, às vezes, muita coisa intuitiva mesmo, eu 

percebi que o professor não é só aquele que passa o conteúdo, isso eu 

descobri muito precoce e estou tentando melhorar isso. Isso é uma 

construção, a gente descobre um pedaço e automaticamente na vida a gente 

vai tentando melhorar. Então, antes de entrar na universidade, eu já tinha 
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essa concepção na minha cabeça, o que eu queria, o caminho que eu estava 

trilhando, que eu estava buscando, né. Depois que eu entrei no 

conservatório, tipo assim, abriu os horizontes na questão de dar aula, então 

a parte da universidade não teve diferença nesse sentido não. Mas minha 

concepção como professor não mudou muito [quando entrou na 

licenciatura], claro que teve alguma mudança, normal, eu passei 4 anos na 

licenciatura, mas não teve uma mudança assim muito grande do que eu já 

pensava não. Teve não, nesse sentido, eu já tinha essa concepção na minha 

cabeça já, apenas eu vou lapidando, e estou ainda aprendendo, estou 

melhorando, tentando (FÁBIO, 2015). 

 

Sobre esse relato, o professor reconhece que antes de ingressar na licenciatura tinha 

uma concepção formada de que ser professor não é só ministrar o conteúdo, mas sim ir além 

procurando entender o aluno, descobrir a sua forma de aprender, etc. Ao reconhecer que sua 

carreira ainda está em construção e que a todo tempo está aprendendo e lapidando suas 

concepções sobre o trabalho docente, o professor abre um precedente indispensável ao se 

tratar dos saberes docentes, que é a ideia de que um professor pode possuir diversas 

concepções sobre sua prática docente, e consequentemente são advindas de diversas fontes, 

conforme explica (TARDIF, 2014, p. 56-57): 

 

Noutros termos, um professor não possui habitualmente uma só e única 

“concepção” de sua prática, mas várias concepções que utiliza em sua 

prática, em função, ao mesmo tempo, de sua realidade cotidiana e biográfica 

e de suas necessidades, recursos e limitações. Se os saberes dos professores 

possuem uma certa coerência, não se trata de uma coerência teórica nem 

conceitual, mas pragmática e biográfica: assim como as diferentes 

ferramentas de um artesão eles fazem parte da mesma caixa de ferramentas, 

pois o artesão que os adotou ou adaptou pode precisar deles em seu trabalho. 

A associação existente entre todas as ferramentas e a relação do artesão com 

todas as suas ferramentas não é teórica ou conceitual, mas pragmática: elas 

estão todas lá porque podem servir para alguma coisa ou ser solicitadas no 

processo de trabalho. 

 

Nessa perspectiva, analisamos que as concepções do professor sobre sua prática de 

ensino se modificou com o desenrolar da sua trajetória profissional desde quando era aluno de 

projeto social até entrar na licenciatura, não no sentido de que uma concepção excluiu a outra, 
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mas podem se complementar e/ou se sobrepor para dar conta das realidades que o professor 

enfrenta. Por isso, essas concepções podem se fazer presentes no discurso e/ou na prática a 

partir do momento em que o professor é indagado a falar sobre elas ou necessita utilizá-las na 

ação pedagógica.  

Sobre de que forma os saberes adquiridos na formação “formal” do professor têm 

subsidiado sua prática no SESC Cidadão, realizamos algumas perguntas sobre o diálogo 

existente entre sua formação obtida na licenciatura em música e o contexto de atuação dos 

projetos sociais. Esse entendimento nos faz necessário para reconhecermos a articulação entre 

os saberes constituídos na universidade e os exigidos em um contexto de trabalho. Nessa 

perspectiva, perguntamos ao professor se ele conseguia identificar relações entre os 

conhecimentos que adquiriu na licenciatura e os exigidos na sua prática profissional no 

projeto social. Ele afirmou: 

 

Vixe! Não, é outra história... lá é outra vivência, o que eu estudei lá na 

graduação, tem algumas coisas que a gente vai agregando, é claro, né, a 

questão teórica, tudo a gente vai agregando, né, não vou dizer que não tem 

nada a ver. Mas faltou a coisa mais prática, o fazer, da gente ter um estágio 

que preparasse para... [pensativo] como é que eu posso dizer... para um 

eventual trabalho nesse contexto, né, não teve não, a parte prática não teve 

não (FÁBIO, 2015). 

 

Ao ser questionado se ele achava necessária uma formação específica para atuar em 

projetos sociais, o professor afirmou: 

 

Seria bem melhor se na graduação existisse um estágio em projetos 

sociais19, porque a teoria que é estudada na graduação atualmente não 

comporta, não dá subsídio para você trabalhar em um projeto social, 

certeza, quem trabalha nesse sentido, em projeto social, vai ver que não dá 

subsídios. Se tivesse uma, ou duas disciplinas, com certeza seria melhor de 

você trabalhar. Não só a disciplina, só a disciplina também não dá. Teria 

que ter uma prática em uma ONG. Se tivesse prática em uma ONG você 

sairia bem mais preparado. Mas só na teoria também, não tem teoria que dê 

                                                           
19 Atualmente, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Música da UERN 

(2014) existe a oferta de um componente curricular de 105 horas chamado estágio I, pelo qual o aluno poderá 

optar por estagiar em espaços não escolares, como exemplo, os projetos sociais, com vistas a possibilitar uma 

formação inicial para atuar nesses contextos. 
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certo de dizer assim: vai ser isso e isso e pronto. Não... na história lá é 

outra, tem que ter mais a prática entendeu? (FÁBIO, 2015). 

 

Os depoimentos apresentados evidenciam que o professor Fábio não conseguia 

perceber uma relação tão estreita entre os conhecimentos adquiridos na universidade e os 

exigidos na prática profissional, demonstrando que faltou um diálogo mais estreito, algo que o 

aproximasse dos projetos sociais e pudesse exercer uma prática de ensino nesses ambientes. 

Contudo, ao ser questionado sobre o que ele aprendeu na licenciatura em música e utilizava 

no projeto social ele relatou: 

 

A questão do ensino coletivo de instrumento que a gente viu lá, a questão da 

própria teoria musical, de não fazer a teoria musical a parte teórica, fazer a 

teoria musical praticando, entendeu? Isso aí eu aplico lá também, aplico 

mais nesse sentido de ensinar coletivamente e de você praticar mesmo a 

questão teórica, você não ficar só na teoria, você praticar mesmo o fazer 

musical. Além disso, as questões de planejamento, avaliação, porque antes 

de eu entrar na graduação eu não sabia muito como era assim, para você 

fazer um planejamento, né, e depois aplicá-lo, realmente a graduação me 

ajudou nesse sentido. Volto a dizer, ajuda no sentido de eu saber o 

direcionamento, mas que o planejamento é diferente se comparamos um 

projeto social para uma escola especializada, por exemplo, isso é outra 

história (FÁBIO, 2015). 

 

Esse relato desfaz, em partes, o que o professor diz ser “outra história”: a realidade do 

SESC Cidadão e a formação obtida no curso de licenciatura em música, pois fica claro em sua 

fala que existem saberes que são repassados na licenciatura que podem ser aplicados nos 

projetos sociais. Contudo, é difícil para o professor enxergar essas relações de forma mais 

estreita, é como se tudo o que o professor aprendeu fosse enxergado por ele como de segunda 

mão, e ele tivesse que adaptar o que ele aprendeu no curso de licenciatura em sua prática. Ao 

tratar dessa problemática, (TARDIF, 2014, p.188) aponta que: 

 

O professor possui competências, regras, recursos, que são incorporados ao 

seu trabalho, mas sem que ele tenha, necessariamente, consciência explícita 

disso. Nesse sentido, o saber-fazer do professor parece ser mais amplo que o 

seu conhecimento discursivo. Por isso, uma teoria do ensino consistente não 
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pode repousar exclusivamente sobre o discurso dos professores, sobre seus 

conhecimentos discursivos e sua consciência explícita. Ela deve registrar 

também as regularidades da ação dos atores, bem como as suas práticas 

objetivas, com todos os seus componentes corporais, sociais, etc.  

 

Del Ben (2003) há alguns anos apontou essa problemática de diálogo entre formação 

inicial dos professores de música e mercado de trabalho na área de educação musical (DEL 

BEN, 2003). Mesmo que a crítica da autora esteja remetida a 2003, ou seja, 13 anos atrás, 

pesquisas um pouco mais recentes demonstram que essa problemática ainda perdura em 

algumas realidades. Muitos trabalhos que tratam sobre os saberes docentes de professores de 

música evidenciam essa problemática (MORATO, 2009; LOPES, 2010; ABREU, 2011; 

ESPERIDIÃO, 2011; PEREIRA, 2013; RODRIGUES, 2013; CAVALCANTI, 2014). Na 

tentativa de explicar esse fenômeno de distanciamento entre os cursos de formação inicial e o 

contexto de atuação profissional, (TARDIF, 2014, p. 41) explica: 

 

De fato, quando interrogamos os professores sobre os seus saberes e sobre a 

sua relação com os saberes, eles apontam, a partir das categorias de seu 

próprio discurso, saberes que denominam de práticos ou experienciais. O 

que caracteriza os saberes práticos ou experienciais, de um modo geral, é o 

fato de se originarem da prática cotidiana da profissão e serem por ela 

validados. Ora, nossas pesquisas indicam que, para os professores, os 

saberes adquiridos através da experiência profissional constituem os 

fundamentos de sua competência. É a partir deles que os professores julgam 

sua formação anterior ou sua formação ao longo da carreira. É igualmente a 

partir deles que julgam a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas 

nos programas ou nos métodos. 

 

No discurso do professor Fábio, fica evidente a sua preocupação com a prática. Para 

ele “faltou a coisa mais prática”, ou seja, saberes práticos que subsidiassem o seu trabalho 

com ensino de música em projetos sociais, julgando assim a pertinência dos saberes que 

adquiriu no curso de licenciatura em música a partir do que ele vive no dia a dia do SESC 

Cidadão. 

 De fato, consideramos pertinentes as colocações do professor quando este apresenta 

dificuldades em manter relações entre os saberes construídos nos dois contextos, pois não 

existiu um ponto de diálogo e aproximação entre a formação oferecida na licenciatura e os 
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projetos sociais. Ou seja, não foram oferecidas disciplinas, práticas de ensino e estágios em 

projetos sociais durante sua formação, o que dificulta estabelecer relações mais estreitas com 

os saberes produzidos no curso de licenciatura e os exigidos no projeto social. Dessa forma, 

sobre a relação estabelecida entre os professores em formação e os saberes disciplinares e 

curriculares, (TARDIF, 2014, p. 33-34) esclarece que: 

 

A relação que os professores mantêm com os saberes é a de “transmissores” 

de “portadores” ou de “objetos” de saber, mas não de produtores de um 

saber ou de saberes que poderiam impor como instância de legitimação 

social de sua função e como espaço de verdade de sua prática [...] Nesse 

sentido, os saberes disciplinares e curriculares que os professores transmitem 

situam-se numa posição de exterioridade em relação à prática docente: eles 

aparecem como produtos que já se encontram consideravelmente 

determinados em sua forma e conteúdo, produtos oriundos de tradição 

cultural e dos grupos produtores de saberes sociais e incorporados à prática 

docente através das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdo a 

serem transmitidos. 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que o distanciamento apontado pelo professor Fábio se 

refira à relação entre ele e os saberes oferecidos no curso de licenciatura em música da UERN 

e pela falta de um ponto de diálogo entre o curso e os projetos sociais. No entanto, apesar 

desses fatos, não consideramos que a formação estabelecida no curso de licenciatura em 

música seja a única responsável em promover esse distanciamento. Há de se considerar que, 

assim como aponta Tardif (2014) em suas pesquisas, o professor, quando se vê na 

“impossibilidade de controlar os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

profissional, produz ou tenta produzir saberes através dos quais ele compreende e domina sua 

prática. Esses saberes lhe permitem, em contrapartida, distanciar-se dos saberes adquiridos 

fora dessa prática” (TARDIF, 2014, p.41).  

 O professor, diferente de outras profissões, lida com fatores condicionantes que 

exigem certa improvisação e habilidade profissional para lidar com as situações na sua 

realidade de trabalho. A essas condicionantes damos o nome de constructo social de 

mobilização de saberes docentes, que são a sala de aula e/ou o contexto de ensino do 

professor, o aluno, o ofício de ensinar, a instituição e a sociedade na qual o indivíduo está 

inserido e a sua formação sociocultural profissional. A partir do momento em que um desses 

fatores começa a interferir negativamente na mobilização dos saberes docentes, o professor irá 



146 

transformar, adaptar e criar novos saberes que possam servir na sua prática pedagógica, 

podendo excluir e/ou se distanciar de tudo o que está fora dessa prática (TARDIF, 2014). 

 

É exatamente em relação a estes objetos-condições que se estabelece uma 

defasagem, uma distância crítica entre os saberes experienciais e os saberes 

adquiridos na formação. Alguns docentes vivem essa distância como um 

choque (o choque da “dura realidade” das turmas e das salas de aula) quando 

de seus primeiros anos de ensino. Ao se tornarem professores, descobrem os 

limites de seus saberes pedagógicos. Em alguns, essa descoberta provoca a 

rejeição pura e simples de sua formação anterior e a certeza de que o 

professor é o único responsável pelo seu sucesso. Em outros, ela provoca 

uma reavaliação (alguns cursos foram úteis, outros não). E, finalmente, em 

outros, ela suscita julgamentos mais relativos (por exemplo: “minha 

formação me serviu na organização dos cursos, na apresentação do material 

pedagógico” ou então “não se pode pedir à universidade para realizar uma 

missão impossível”). [...] os saberes docentes obedecem, portanto, a uma 

hierarquia: seu valor depende das dificuldades que apresentam em relação à 

prática (TARDIF, 2014, p. 44-45). 

 

Por fim, outro fator a ser considerado nesta problemática são os limites de carga 

horária, infraestrutura humana e física impostas pelo Ministério da Educação para os cursos 

superiores. Se porventura, fosse responsabilidade dos cursos de formação inicial de 

professores de música dar contar de preparar os alunos para atuar profissionalmente em todos 

os contextos de ensino, esses limites teriam que ser extrapolados para que fosse possível 

propor uma formação sólida para atuar em múltiplos contextos. Pois, se efetivamente o ensino 

superior em 4 anos conseguisse preparar todos os indivíduos para os múltiplos contextos, 

deixaria de se caracterizar apenas como uma formação inicial, cabendo até em repensar a 

serventia dos cursos lato sensu, tendo em vista que o aluno já possui formação suficiente para 

atuar profissionalmente. 

Diante do exposto, acreditamos no diálogo entre os cursos de formação de professores 

de música e os contextos de ensino que podem ser estabelecidos no estágio docente e/ou em 

disciplinas pontuais que ofereçam a oportunidade de diálogo com esses contextos, mas não 

acreditamos que seja possível em um curso de formação inicial de professores, ou seja, de 

iniciação à profissão, formar de fato para toda e qualquer situação de ensino e aprendizagem 

sem que o aluno mantenha certas dificuldades de atuação no contexto de ensino. 
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Além disso, não acreditamos na exclusão dos saberes docentes produzidos nas 

universidades em contrapartida aos saberes exigidos no mercado de trabalho. Pois, de fato, 

nessa lógica o ensino superior se tornaria um mercado que os indivíduos buscariam para 

adquirir saberes-mercadoria que pudessem servi-los e equipá-los para as exigências do mundo 

do trabalho.   

Negar os saberes construídos na nossa tradição histórica e cultural da educação 

musical, em detrimento de saberes temporários exigidos em um mercado, seria, de fato, 

banalizar os saberes docentes e torná-los uma moeda de troca. Desse modo, os cursos de 

formação de professores de música devem ser focados não apenas em transmitir saberes de 

tradição pedagógica e cultural, mas também em ensinar a produzir novos saberes que 

considerem essa dinamicidade e mudanças inevitáveis do mundo contemporâneo, sem 

necessariamente excluir os primeiros. 

Pensando nas suas experiências vividas fora do âmbito dos componentes curriculares 

do curso de música, perguntamos ao professor se no período de formação inicial ele havia 

participado de outras atividades, como projetos de extensão, projetos de pesquisa, 

intercâmbio, cursos, eventos, palestras, etc. Segundo ele, concomitante ao período em que 

fazia o curso de licenciatura em música, sempre participou de cursos de diversas naturezas, 

entre eles: percepção musical, ensino coletivo de instrumentos, prática de conjunto em choro, 

etc.20 No entanto, ao ser questionado se já havia feito algum curso específico relacionado a 

projetos sociais, ele respondeu: “não, nunca tive nada não, só tive a vivência quando 

participei de um como aluno e há muitos anos atrás e pronto, mais nada” (FÁBIO, 2015). 

Nessa perspectiva, acreditamos que a ausência de um estágio e/ou prática de ensino no 

contexto dos projetos sociais dificultou a construção de saberes curriculares por parte do 

professor Fábio em sua formação inicial. Saberes relativos ao contexto dos projetos sociais, de 

como se ensina e aprende música nesses espaços, qual o papel que a música deve exercer 

nesse contexto, etc. são saberes necessários a todo professor que irá trabalhar com música 

nesse espaço. Contudo, como mesmo apontou o professor Fábio, houve uma ausência desse 

tipo de conhecimentos na sua formação inicial. 

 

 

                                                           
20 Para um detalhamento maior sobre os cursos realizados pelo professor, acesse seu Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4220734Y7 
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5.1.4 A especialização em musicoterapia como fonte de constituição dos saberes da formação 

profissional, pedagógicos e disciplinares 

Tratando-se especificamente da formação continuada do professor Fábio, iremos 

apresentar a seguir alguns aspectos que julgamos interessantes de serem analisados sobre sua 

formação no período em que cursou a pós-graduação lato sensu que contribuíram para 

constituição dos saberes da formação profissional, pedagógica, e disciplinares. Segundo o 

professor, ele cursou duas pós-graduações lato sensu, uma delas em Artes pela Faculdades 

Integradas de Jacarepaguá (FIJ), entre os anos de 2009 e 2010, e outra em Musicoterapia pela 

Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO), entre os anos de 2011 e 2014. Sobre as 

contribuições trazidas por esses cursos o professor relata:  

 

O de Artes é mais no sentido de entender as artes no geral, como elas são 

criadas, como elas são reproduzidas, né, são recriadas. Então essa visão 

mais geral do que é a arte, do ser humano como artista. Eu fiquei mais com 

essa visão. E o de Musicoterapia, de entender mais o ser humano, né, 

entender mais que a música, eu digo até aos meus alunos, não é feita só 

para você escutar e achar bonito ou achar feio, a música pode curar, a 

música pode trazer tanto alegria como a música pode trazer tristeza 

também. Então, através do curso de musicoterapia eu aprendi bem mais, 

acho que foi o curso que eu aprendi mais, tanto da licenciatura, como da de 

Artes, mas da musicoterapia foi a que eu aprendi mais em relação ao ser 

humano, em relação a trabalhar com pessoas e a música, a transformação 

que a música pode trazer para a vida das pessoas, foi o curso que eu 

aprendi mais nesse sentido (FÁBIO, 2015). 

 

A partir do relato do professor, compreendemos em poucas palavras quais as 

principais contribuições dos cursos de pós-graduação na formação do professor Fábio. Esse 

entendimento nos mostrou que o professor direcionava maior contribuição ao curso de 

Musicoterapia do que ao de Artes, mas, reconheceu a contribuição do segundo para sua 

formação acadêmica. No entanto, ao ser questionado se notava alguma mudança na sua 

prática profissional no projeto social depois que cursou a pós-graduação, percebemos uma 

ausência da especialização em Artes no seu discurso, confirmando mais uma vez que a 

musicoterapia exerceu maior influência na sua prática profissional como professor de música 

do SESC Cidadão, conforme ele relatou em seu depoimento: 
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Sim [confirmando mudanças], eu disse até aos funcionários lá, nessa 

formação em musicoterapia dá até para gente identificar algumas crianças, 

né, que têm algum défice de atenção, nesse sentido assim, algumas 

patologias. Só que eu não vou chegar e dar o diagnóstico ou alguma coisa 

assim, tem que ter um estudo mais aprofundado, né, a gente tem uma noção, 

mas tem que ter um acompanhamento mais especializado. Mas eu já tenho 

mais essa noção. (FÁBIO, 2015).  

 

Em suas pesquisas, (TARDIF, 2014, p. 19) evidencia que “Os professores que 

encontrei e observei não colocam todos os seus saberes em pé de igualdade, mas tendem a 

hierarquizá-los em função de sua utilidade no ensino. Quanto menos utilizável no trabalho é 

um saber, menos valor profissional parece ter”. Desta mesma forma, o professor Fábio 

confirma o quanto a formação em musicoterapia hierarquicamente influencia sua prática 

como professor de música, se comparada à formação estabelecida na especialização em Artes 

e na licenciatura em música. 

Nessa ótica, se partirmos do pressuposto de que todo saber é mobilizado dentro de um 

constructo social, como explicado anteriormente, veremos que nem toda experiência de 

constituição de saberes docentes pode ser significativa para um indivíduo atuar em uma 

realidade, pois o professor não se relaciona com os saberes docentes de forma desassociada do 

seu contexto de atuação profissional, o que o leva a selecionar e transformar os saberes que já 

possui sem necessariamente excluir os outros. Como salienta, (TARDIF, 2014, p. 46): 

  

Os professores não rejeitam os outros saberes totalmente, pelo contrário, ele 

os incorporam à sua prática, retraduzindo-os porém em categorias de seu 

próprio discurso. Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo 

de aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação e a 

adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou 

sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de 

uma maneira ou de outra. A experiência provoca, assim, um efeito de 

retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da 

prática profissional. 

 

Dessa forma, podemos analisar que a prática profissional no SESC Cidadão levou o 

professor a reconhecer em seu discurso que o saber adquirido na pós-graduação em Artes não 
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estabeleceu uma relação estreita com a realidade de atuação do professor no projeto social, o 

que fez com que durante as perguntas sobre sua formação estabelecida na pós-graduação ele 

apontasse a Musicoterapia como principal responsável pela construção da sua formação 

cultural-profissional no projeto social. Ao ser questionado sobre como ele se enxergava dentro 

da instituição, o professor comentou: 

 

Aqui [no projeto SESC Cidadão] eu sou um professor de música que usa 

técnicas musicoterapêuticas. Além disso, eu me enxergo ainda mais do que 

ainda um professor! e mais ainda do que um musicoterapeuta, eu me 

enxergo como um...[pensativo] como é que eu posso dizer...[pensativo] não 

seria professor, um orientador para a vida externa das pessoas! Uma pessoa 

que vai dar uma parcela de contribuição com os outros educadores, pronto! 

Um educador! O nome seria esse, um educador! Eu pego algumas coisas da 

musicoterapia para ver se eu melhoro a aula, eu pego algumas coisas que 

eu aprendi na faculdade, na licenciatura em música, para melhorar o que eu 

tenho na aula. Mas, no final das contas, eu creio que aqui eu sou um 

educador, uma pessoa que vai dar uma parcela de contribuição para a vida 

dessas pessoas para eles serem cidadãos e poderem participar, fazerem 

coisas boas, terem um trabalho futuramente, uma família. Nesse sentido, eu 

vejo nesse sentido, muito mais do que a questão da música propriamente 

dita e a musicoterapia (FÁBIO, 2015). 

 

Em um contexto complexo de mobilização de saberes docentes, o professor se baseia 

em diversas fontes de experiências construídas ao longo da sua história de vida. O professor 

Fábio reconhece essa complexidade ao afirmar que é um educador e se utiliza de diversos 

saberes para exercer sua função. Diante disso, reconhecemos que a identidade profissional do 

professor de música que atua em projetos sociais é difícil de ser delimitada, tanto pelas 

características implícitas à profissão, como as representações sociais dadas pelo professor 

Fábio. 

A dificuldade de delimitar as fronteiras entre ser educador, ser musicoterapeuta, ser 

professor de música e a delimitação de uma identidade profissional de Fábio no SESC 

Cidadão são um reflexo do próprio campo de estudo “música em projetos sociais”. Ele se 

caracteriza pela diversidade de públicos, interesses e objetivos de aprendizagem que são 

definidos pelas visões de mundo, interesses das instituições que trabalham com essas 
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realidades, etc., por isso, se alojam em diversos campos de conhecimentos, como a psicologia 

comunitária, a musicoterapia, educação social, e outros (SOUZA, 2014). 

Dessa forma, é possível perceber a influência mais evidente no discurso do professor 

de algumas experiências vividas como aluno de projeto social; na formação inicial 

estabelecida no curso de licenciatura em música da UERN; nas experiências como professor 

do conservatório e na formação continuada estabelecida no curso de especialização em 

musicoterapia, que são evidenciadas por ele como as principais fontes de saberes docentes. 

Ao ser questionado se considerava sua formação cultural-profissional suficiente para atuar em 

projetos sociais, o professor relatou que: 

 

Eu acho o seguinte, eu acho que a gente sempre tem que aprender 

mais, eu acho que, se eu tivesse uma preparação, eu estaria bem 

melhor, com certeza. Dá para fazer o trabalho, mas existem algumas 

lacunas que a gente vai tentando driblar, vamos dizer assim, no dia a 

dia, né. Vai estudando e é mais na questão prática mesmo, é mais 

praticando. No projeto social é mais a prática mesmo, entendeu? Eu 

acho que tá dando para fazer o trabalho, tá legal, mas precisa 

melhorar, sempre precisa, a gente nunca sabe de tudo, isso é uma 

realidade. A graduação deixou essa lacuna, esse défice, mas eu não 

vou colocar culpa só na graduação não, né. Eu teria que ter vários 

estudos sobre o que é uma situação social de uma periferia e tudo 

mais, para quando eu for trabalhar em algum setor desse. Eu não 

imaginava em trabalhar não. Mas não sinto muita dificuldade por 

causa, eu acho, da minha vivência de, como eu já disse, né, no meu 

bairro, de como eu já vinha de projeto social também, eu não senti 

muita dificuldade, e não sinto, por causa disso, eu acho bom dar essa 

contribuição. Mas, se não fosse essa minha vivência, eu acho que eu 

sentiria muito mais. Eu acho que era mais difícil de fazer o trabalho 

(FÁBIO, 2015). 

    

Diante do exposto, analisamos que a formação cultural-profissional do professor Fábio 

se constituiu em diversos âmbitos sociais. As vivências estabelecidas pelo professor nos 

diversos espaços de formação podem ser, resumidamente, delimitadas, em seus aspectos 



152 

gerais, como favoráveis à construção dos saberes docentes mobilizados por ele no projeto 

social SESC Cidadão.  

De modo geral, o período em que viveu como aluno do Projeto Esperança, quando 

teve seus primeiros contatos com a música, estão presentes no discurso do professor Fábio 

como a principal experiência que fez ele ingressar no contexto de atuação dos projetos sociais 

com um olhar mais êmico de quem já viveu aquele processo de ensino e aprendizagem 

musical; as experiências como músico de grupos de samba repercutiu na sua aquisição de 

saberes musicais ligados à performance e ao fazer musical como músico profissional, o que 

traz para o professor um reconhecimento das aprendizagens estabelecidas ainda no projeto 

social que se soma a outras como instrumentista de banda.  

No conservatório e nas aulas particulares ele estabelece suas primeiras experiências 

com o ensino de música, que podem ser interpretadas como sua entrada na profissão docente, 

que com o passar dos anos vai se estabilizando com as escolhas de seguir se 

profissionalizando, ao entrar na licenciatura em música da UERN e depois nas pós-

graduações em Artes e Musicoterapia.  

Em uma análise dos saberes docentes adquiridos pelo professor na formação “formal”, 

pudemos compreender que tanto o curso de licenciatura em música quanto a especialização 

em musicoterapia são apontadas pelo professor em seu discurso como as responsáveis por 

contribuir com a construção dos seus saberes da formação profissional, pedagógicos e 

disciplinares. Já a especialização em artes é vista como distante, de certo modo, dos projetos 

sociais e dos saberes exigidos nesse contexto.  

5.2 A articulação dos saberes docentes no projeto SESC Cidadão e a constituição dos 

saberes curriculares e experienciais  

Partindo das análises sobre a constituição dos saberes docentes do professor Fábio 

durante sua carreira docente, a seguir, analisamos de que forma todos esses saberes 

construídos durante a carreira do professor subsidiam sua ação pedagógica no projeto SESC 

Cidadão. Dessa forma, tendo anteriormente apontado algumas relações entre os saberes 

docentes do professor Fábio e as tipologias dos saberes apresentadas por Tardif (2014), nessa 

segunda parte teremos como objetivo principal entender como eles se articulam, 

demonstrando as relações e diálogos estabelecidos na prática do professor dentro do projeto 

social. 
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5.2.1 Saberes Curriculares: a influência do ambiente institucional na articulação dos saberes 

docentes do professor de música 

Em uma análise minuciosa dos diários de campo e a partir das observações, pudemos 

perceber alguns aspectos fundamentais para que o professor desenvolva sua prática docente 

no projeto social. Durante o período de um mês, realizamos oito observações no intuito de 

entender como ocorre o ensino de música no SESC Cidadão e perceber como o professor 

articula os saberes docentes nesse contexto. Na primeira observação, realizada no dia 4 de 

maio de 2015, tivemos o primeiro contato com o projeto social, explorando um pouco como 

ele funciona, quais as características e como era a rotina das pessoas que trabalhavam naquele 

local. Um dos aspectos que observamos primeiramente foi o espaço onde as atividades são 

desenvolvidas:  

 

É um local bastante espaçoso, uma casa, com alpendres, onde, na parte 

interna, existe uma sala de estar, equipada com cadeiras e mesas para 

realização das atividades de aula de reforço e artesanato e também onde se 

guardam os Xilofones; uma cozinha, um banheiro, uma sala de 

administração e um pequeno almoxarifado para o armazenamento do 

material de serviço do projeto social. Na parte externa, a casa é cercada de 

alpendres, que são espaços laterais com cobertura, onde ocorrem as 

atividades de música, e uma área de convivência bastante extensa, com um 

campo de futebol, um espaço coberto onde todos se reúnem diariamente e 

um pequeno jardim construído pelos próprios alunos (DIÁRIO DE 

CAMPO, 04/05/2015). 

 

A partir da caracterização do espaço físico do projeto social pudemos analisar como o 

professor desenvolvia as atividades de música e como as pessoas conviviam naquele espaço. 

Percebemos que a forma como o local está estruturado faz com que as crianças se sintam 

bastante à vontade, pois elas possuem uma certa liberdade de circulação por todos os espaços, 

sem tantas restrições. Isso faz com que o trabalho dos educadores seja desenvolvido de forma 

a permitir que as crianças mantenham uma relação mais estreita com o espaço e com as 

pessoas que convivem no ambiente.  

Essa conjuntura convenciona diretamente o professor de música a desenvolver um 

trabalho que considere essa liberdade de circulação. Pois, além de ser um local aberto, as 

CAJs que convivem ali possuem a liberdade de escolher qual atividade querem fazer naquele 
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espaço-tempo. Não são exigidos pré-requisitos e/ou obrigações de permanência nas 

atividades. Todos são convidados a seguir uma organização cronológica das atividades, mas 

são as CAJs que decidem se querem participar efetivamente da atividade, ou querem se 

concentrar em outra. Essa rotatividade das CAJs no espaço físico do SESC Cidadão exige que 

o professor planeje uma aula de música que consiga se adaptar a essa realidade, como 

podemos ver em um dos relatos do professor sobre como acontecem as atividades no projeto 

social: 

 

As atividades é o seguinte, lá as aulas, eu vou dizer a sequência como é que 

acontece, né: os meninos chegam, por exemplo, de manhãzinha, chega de 

sete e meia, mas oito horas é que começa efetivamente. Com os meninos, nós 

fazemos a reflexão, que todo dia um professor diferente faz a reflexão, mas 

todos também falam lá na hora, né. Porque, além de música tem capoeira, 

atividade pedagógica, artes, entre outras atividades... esses professores vão 

estar lá, e a educação física também. E aí a gente escolhe um tema e faz 

uma reflexão com os meninos, abre uma roda e faz a reflexão. Depois disso 

aí, eles têm uma merenda, depois da merenda aí começa as atividades, né. 

Aí começa, por exemplo, atividades pedagógicas, aí depois da atividade 

pedagógica, ou a gente divide, música e capoeira, ou música e educação 

física, ou, às vezes, é só música, né, com alguns, e depois faz educação 

física. Assim, não tem um padrão certo do jeito que é não. Tudo depende do 

dia em que o professor está e da quantidade de alunos que estão também. A 

gente deixa bem à vontade, porque tem alguns alunos que não querem 

música, por exemplo, então eles não são obrigados; tem alguns alunos que 

não querem capoeira, então eles não são obrigados a fazer a capoeira, é 

mais assim nesse sentido (FÁBIO, 2015). 

 

Nessa perspectiva, percebemos que o espaço se configura como uma condicionante 

para mobilização dos saberes docentes do professor no projeto social, no que diz respeito à 

gestão de classe. Sobre esse aspecto, Tardif (2014) comenta que em um processo de ensino e 

aprendizagem a gestão de classe diz respeito à manutenção e controle do processo. Ou seja, ao 

se deparar com o espaço físico de desenvolvimento do seu trabalho, o professor mobiliza 

saberes para organizar os aprendizes de forma que seja possível transmitir os conhecimentos 

com a maior qualidade possível, pensando em quais os materiais didáticos podem ser 

utilizados naquele espaço; como deverá agir para manter as CAJs concentrados e motivados 
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na atividade, e como fazer com que a turma não se disperse e consiga aprender os conteúdos 

(TARDIF, 2014).  

No caso do projeto SESC Cidadão, o professor de música realiza suas atividades, 

ocupando o espaço físico da lateral esquerda da casa, em local aberto, bastante arejado, que 

possibilita uma maior movimentação dos alunos no espaço. Essa configuração leva o 

professor a se utilizar de mecanismos e negociações que concentrem os alunos na atividade 

musical, pois no espaço existe de um lado o campo de futebol e, na frente, o ambiente de 

convivência onde se desenvolvem brincadeiras e atividades de lazer. A escolha do local está 

ligada à disponibilidade, pois dentro da casa é onde a professora de artesanato desenvolve 

suas atividades, e na área de convivência acontece a atividade de capoeira, sobrando para o 

professor de música a área na lateral da casa.  

Essa conjuntura também interfere na forma de trabalhar com os conteúdos a serem 

desenvolvidos nas atividades de música do projeto. Comentando sobre isso, ao ser perguntado 

sobre quais conteúdos ele costuma abordar nas atividades, o professor esclareceu que 

enfrentava uma dificuldade em manter as CAJs no local da atividade de música: 

 

Não, lá é música, é o fazer musical, eu trabalho o repertório e pronto, não 

dá para trabalhar teoria, até a leitura musical eu trabalho assim: botando o 

nome das notas [explica]: Dó, Ré Mi e assim vai... explicando para eles no 

quadro mesmo e às vezes oralmente. Pronto! Tem uma hora que eu faço a 

música todinha, lá copiada, aí eu boto o sinal de ritornelo, eu não vou 

explicar o que é um ritornelo, porque esse nome e etc. não. Eu digo: 

Pessoal, esse é o ritornelo, ele serve para você voltar para cá de novo, viu? 

Digo só assim, entendeu? Não tem aquela parte de teoria e você vai 

explicando tudo e etc. nada disso. Porque, quando você for lá, você vai 

perceber, para passar só a música, só o repertório, já é complicado. Para 

passar teoria, meu amigo, aí é outro nível. Porque lá é muito aberto, aí às 

vezes fica muito disperso nesse sentido. Por exemplo: se tiver tendo aula de 

música e do outro lado o professor de capoeira, aí dispersa, os meninos vão 

olhar e etc., e se botar a bola, aí é desleal. E até por mim! Se fosse eu no 

lugar deles, eu também iria optar por jogar bola! [exemplificando] Eu, né, 

adolescente, doido para jogar bola! É complicado, se tivesse uma sala 

fechada assim, seria mais fácil (informação verbal). 
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As ideias do professor sobre qual seria a realidade ideal para ele dar aula estão ligadas 

às experiências que ele viveu há alguns anos como professor do conservatório, onde existe 

uma sala específica, fechada, para trabalhar com os alunos, e as aulas teóricas são divididas 

em séries de solfejo, história da música, harmonia, teoria musical. E as aulas práticas são, na 

maioria dos casos, individuais e de prática instrumental. Pelo relato apresentado é possível 

analisarmos que, para o professor Fábio, foi um choque de realidade começar a trabalhar no 

projeto social, tendo em vista que, assim como analisamos anteriormente, a carreira docente 

do professor é pautada em contextos institucionais onde a aula de música é dividida entre 

disciplinas teóricas e práticas e a estrutura física é pensada para atender todas as 

especificidades exigidas. Sobre a forma de lidar com a conjuntura mais dinâmica e menos 

previsível da aula de música no projeto SESC Cidadão, o professor comentou: 

Eu nunca tinha vivido esse tipo de experiência, a universidade não me 

ensinou, e isso eu fui vendo e agindo de acordo com as necessidades lá do 

ambiente. Porque, quando eu cheguei, eu pensava que seria igual a quando 

eu dou aula em outros cantos: chego, vai ter um quadro, tudo normal, vou 

dar aula, né, todo mundo sentando direitinho em uma sala, mas não é! 

Primeiro que não tem um canto certo para dar aula, não tem um espaço de 

sala de aula convencional, é outra vivência, é outra história, a universidade 

não me ensinou a trabalhar assim. Então eu fui tentando e vi que, 

trabalhando dessa forma, trabalhando com grupos, eu percebi que assim 

dava certo, porque, se não fosse desse jeito, ia ficar difícil da gente formar 

um repertório, da gente fazer até umas apresentações que a gente já fez no 

teatro, no SESC, em vários locais. Como professor foi, está sendo a primeira 

vez que vivo isso. No conservatório que eu já dei aula, eu tenho um 

planejamento, às vezes; tenho um plano B, e até um plano C. Por exemplo: 

eu planejei uma aula aqui, vou fazer um exercício com solfejo, vamos dizer 

que a turma tem 20 pessoas, vou fazer o solfejo, vou dividir assim e tal, só 

que faltaram 12, só tem oito, não dá para fazer o que eu queria. Então eu já 

penso em um plano B, do que eu posso fazer e tudo mais. Só que lá [falando 

do projeto social] não existe essa possibilidade, os alunos, às vezes em uma 

semana são um, na outra semana são outros, fica difícil ter uma 

continuidade no trabalho, entendeu? Tem muita rotatividade, tem horas, por 

exemplo, que tem cinco hoje fazendo música, amanhã pode vir 10 e os cinco 

que vieram hoje não vêm na próxima semana (FÁBIO, 2015). 
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Essas dificuldades demonstram que o professor se encontra em uma fase de 

reconhecimento da profissão no contexto dos projetos sociais. O professor ainda está 

buscando se adaptar às exigências do local, e buscando estratégias para lidar com essa 

liberdade e rotatividade existentes no ambiente. 

  Como ele mesmo cita, a universidade não desenvolveu mecanismos de aproximação 

e diálogo com os projetos sociais no período da sua formação inicial, então ele parte de suas 

experiências vividas como professor do conservatório somadas à sua experiência como ex-

aluno de projeto social, para lidar com o contexto do SESC cidadão. Em todas as 

comparações que ele faz entre o espaço social do SESC Cidadão e sua atuação, ele retoma o 

conservatório, que é o espaço em que ele mais tem experiência como professor, e o Projeto 

Esperança, que serve como base para o entendimento de como funciona um projeto social.  

 

Ao referirem-se às experiências diárias da docência, os professores destacam 

as marcas oriundas de diferentes épocas de sua formação ou vivência 

profissional, apontando o diálogo que estabelecem entre as suas percepções 

individuais e as linhas de pensamento provenientes de diferentes fontes 

(ZIBETTI, 2007, p. 254). 

 

Nessa perspectiva, como apresenta o autor, podemos analisar que boa parte dos 

saberes docentes articulados pelo professor Fábio no projeto SESC Cidadão advém de suas 

vivências como professor do conservatório e ex-aluno de projeto social, dando aos saberes 

docentes do professor um caráter histórico e dialógico entre os saberes construídos 

anteriormente e os necessários ao ambiente institucional do Projeto SESC Cidadão.   

Além disso, mesmo identificando anteriormente a entrada de Fábio na profissão 

docente por meio das experiências como professor do conservatório, os relatos apontam que a 

mudança de contexto profissional de atuação faz com que o professor inicie novamente o 

processo de reconhecimento da profissão, confirmando as ideias de  Huberman (2007) de que 

o professor ao mudar de local de trabalho desestabiliza para estabilizar-se novamente na 

profissão (HUBEMAN, 2007). No caso do professor Fábio, pelo pequeno período de um ano 

em que está na instituição, o professor ainda está testando possibilidades e buscando soluções 

para os problemas que encontra na ação pedagógica musical. 
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5.2.2 Saberes da experiência na gestão de classe: estratégias para manter as Crianças, 

Adolescentes e Jovens na atividade de música  

Para manter as CAJs no espaço da atividade de música, o professor realiza alguns 

acordos. Entre eles, a utilização de uma bola de futebol como recompensa para aqueles que se 

mantiverem na atividade de música. Essa atitude foi uma das poucas estratégias utilizadas 

pelo professor durante o período de realização das observações direta no projeto SESC 

Cidadão, conforme registramos no diário de campo. 

 

Momento jogo de bola: segundo o professor, o futebol no final das 

atividades funciona como uma recompensa para todos aqueles alunos que 

participaram ativamente das atividades de música. É sempre realizado um 

acordo, para que participem comportadamente da atividade de música e da 

reflexão, para que no final possam jogar bola. Se eles não adquirem o 

direito de jogar bola, o comportamento deles durante a atividade de música 

é bastante prejudicado, pois todos começam a “bagunçar” tudo o que o 

professor quer construir (DIÁRIO DE CAMPO, 18/05/15). 

 

Além de observarmos os motivos que o levam a utilizar o futebol como recompensa, 

percebermos que a recreação é parte da rotina da instituição, pois sempre eram finalizadas as 

atividades da instituição com futebol, vôlei, atividades funcionais, etc. Quando o professor de 

educação física estava presente, ele era o responsável pelo futebol. Mas, em sua ausência, o 

professor de música era quem supervisionava as CAJs, e até participava da brincadeira com 

todos. Além disso, se relacionarmos esse fato aos objetivos do projeto social, percebemos que 

essa rotina institucional é intrinsecamente ligada a um dos objetivos específicos da instituição: 

“Promover a prática de esporte recreativo, como forma de lazer e entretenimento, alicerçado 

em princípios pedagógicos” (SESC CIDADÃO, 2014). 

Nessa perspectiva, percebemos que essa conjuntura já foi encontrada pelo professor de 

música ao ingressar na instituição, vemos assim, uma adaptação do professor à rotina 

institucional já estabelecida antes de sua chegada, onde o mesmo procurou adaptar-se a ela 

utilizando-a em benefício da aula de música. Essa questão é tratada por Tardif (2014), ao 

comentar sobre os ambientes institucionalizados. Segundo o autor, todo professor ao atuar em 

um contexto institucionalizado sempre lida com os hábitos, rotinas, filosofias e ideais já 

consolidados nas instituições (TARDIF, 2014). Ou seja, o professor sempre articula e 

mobiliza seus saberes dentro de um contexto de limitações impostas pelo ambiente. Essas 
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limitações podem ser físico-estruturais, como vimos no caso da sede do SESC Cidadão, e 

sociais, ligadas a condutas, rotinas e hábitos preestabelecidos para mobilização e adaptação 

dos saberes docentes. Comentando sobre esse assunto, (TARDIF, p. 196) acrescenta que: 

 

O quadro socioinstitucional delimita suas atividades, mas lhe deixa, ao 

mesmo tempo, uma boa margem de iniciativa para realizar seu trabalho. 

Noutras palavras, a ordem na sala de aula é certamente condicionada pela 

organização física e social da escola e das salas de aula, mas é ao mesmo 

tempo uma ordem construída pela ação do professor em interação com os 

alunos. Ora, é precisamente na construção dessa ordem pedagógica que o 

professor deve exercer seu julgamento profissional, tomar decisões, pensar e 

agir em função de certas exigências de racionalidade. No decurso de seu 

trabalho, o professor normalmente não precisa tomar decisões a respeito do 

que já está determinado de antemão (o sistema escolar, o ambiente físico, as 

relações sociais, as grandes finalidades e etc.), mas deve refletir sobre o que 

depende dele. 

 

A partir das ideias de Tardif (2014) percebemos que, mesmo existindo uma forte 

influência do contexto socioinstitucional do SESC Cidadão na regulação das ações 

pedagógicas do professor de música, não é a instituição a única responsável por moldar as 

interações e o processo de ensino e aprendizagem. O professor, por meio de sua ação 

pedagógica e interação com as CAJs, também é responsável por regular e manter a ordem no 

seu local de atuação. Não podemos julgar o ambiente institucional como o único responsável 

pela forma com que o professor articula seus saberes docentes no Projeto SESC Cidadão, o 

professor como um agente mobilizador e promotor de educação, deve sempre refletir sobre 

suas ações, no intuito de não agir por impulsos, elencando soluções pontuais de resolução dos 

problemas enfrentados em sala de aula. Assim, deve tomar medidas que estejam pautadas em 

lógicas educacionais que condizem com a vontade de aprender das CAJs. 

Em outras palavras: “é sempre possível manter os alunos ‘presos’ fisicamente numa 

sala de aula, mas é impossível levá-los a aprender sem obter, de uma maneira ou de outra, seu 

consentimento, sua colaboração voluntária.” (TARDIF, 2014, p. 196). O acordo de 

recompensa utilizado pelo professor de música do SESC Cidadão realmente é eficaz no 

sentido de manter as CAJs “presos” no local da atividade de música. No entanto é 

questionável a aprendizagem obtida pelos alunos nessas condições supracitadas.  
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Nessa perspectiva, acreditamos que essa ação sem uma devida conscientização por 

parte das CAJs de que são eles os protagonistas de sua própria aprendizagem, os verdadeiros 

responsáveis pelo que aprendem, dá à ação do professor um caráter de invalidez diante da 

verdadeira necessidade das CAJs de ficarem na atividade de música porque sentem-se 

motivados a aprender música e responsáveis pelo que eles julgam como mais importante para 

sua formação naquele momento. “Transformar os alunos em atores, isto é, em parceiros da 

interação pedagógica, parece-nos ser a tarefa em torno da qual se articulam e ganham sentido 

todos os saberes do professor” (TARDIF, 2014, p. 196). 

5.2.3 O compartilhamento de saberes experienciais na ação pedagógico-musical do professor 

no Projeto Social 

Na segunda observação, realizada no dia 6 de maio de 2015, todos os educadores 

estavam mobilizados para trabalhar no evento do Dia das Mães. Nessa ocasião, o educador 

físico ensaiou uma música para apresentar no dia da festa. Durante essa observação, um dos 

questionamentos que surgiram foi por que o professor de música não era o responsável pela 

tarefa, visto que ele é o profissional da área da música no projeto.  

Nessa perspectiva, durante as demais observações fomos tentando entender esse fato e 

pudemos constatar que, assim como o professor de música se responsabiliza por atividades 

relacionadas a outra área, o mesmo acontece com os outros profissionais. Ou seja, no projeto 

social todos fazem um pouco de tudo às vezes, assim como o educador de esporte desenvolve 

um trabalho com música para o Dia das Mães, o educador de música realiza uma atividade 

esportiva todo final do expediente. Além disso, todos ajudam no lanche e desenvolvem outras 

tarefas, se for necessário. Como relatou o professor sobre a rotina do turno da manhã: 

 

A rotina é assim: no horário, né, sete e meia, nesse horário, quando chega, a 

gente vai organizar alguma coisa que está precisando, algum auxílio, a 

menina da cozinha, alguma coisa, se precisar, o que tiver precisando nesse 

sentido, né. Se os meninos tiver andando de bicicleta, aí a gente pede para 

parar, as coisas mais administrativas, vamos dizer assim, a gente ajuda, 

cada um faz de tudo um pouco. De oito horas começa as atividades, pela 

manhã, aí começa a reflexão, que aí a gente alterna os dias dos professores, 

eu pego um dia, o professor de educação física pega outro, e assim vai... 

fazemos a reflexão, mais ou menos 15 minutos. Depois dessa reflexão tem a 

merenda, que a gente também ajuda nessa merenda, para entregar os 
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meninos. A menina que trabalha na cozinha, ela faz o processo, a comida já 

vem pronta do SESC, ela apenas vai colocar nos pratos, os talheres, fazemos 

a higienização, e entregamos aos meninos. Aí a gente faz parte disso aí, 

ajuda, quando acaba isso aí, aí divide as tarefas, um pessoal vai para 

música, e outro para pedagogia, para fazerem exercícios. Quando é música 

e pedagogia, aí depois troca as turmas, né, quem tava na dela vem pra mim, 

e vice-versa, e depois o professor de educação física pega e faz a atividade 

dele, para encerrar o dia, né. Aí, depois que o professor de educação física 

faz a atividade dele, a gente auxilia novamente na merenda, no final, para 

encerar o turno da manhã (FÁBIO, 2015). 

 

A partir desse relato, percebemos como é a rotina do SESC sob a perspectiva do 

professor e como ele se insere nesse contexto. Podemos ver que, em seu discurso, ele aponta 

alguns momentos onde realiza atividades extramusicais com seus colegas de trabalho. Esses e 

outros momentos nos chamaram bastante a atenção, pois, durante as observações realizadas 

no projeto, sempre se percebia que o professor de música nessas atividades coletivas 

compartilhava saberes com seus colegas, como observado em uma das visitas ao projeto 

social:  

 

Percebi nessa visita que existem atividades em que os professores 

compartilham saberes. Enquanto o de educação física, pela manhã, não 

sabia passar a música, Fábio dominava muito bem essa função, mas não 

conseguia organizar e controlar as crianças como o professor de esporte fez 

à tarde. Ou seja, um contribui com o outro para a atividade acontecer de 

verdade. Essas vivências ajudam os dois para que compartilhem saberes. O 

mesmo aconteceu no final das atividades de artesanato, onde o professor de 

música estava tentando fazer uma flor, e a professora de artesanato ajudou. 

Isso não é combinado, acontece livremente no convívio deles (DIÁRIO DE 

CAMPO, 06/05/2015). 

 

Essa cena trata da preparação para o Dia das Mães, onde todos do projeto social se 

mobilizaram para preparar a festa e receber as mães das CAJs na sede do SESC Cidadão. 

Percebemos nessa cena um compartilhamento de saberes no contexto da prática pedagógico-

musical do professor de música, o que demonstra que, para atuar nesses espaços, ele precisa 

articular-se com os outros profissionais para que possa desenvolver seu trabalho, pois as 
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demandas existentes nos projetos sociais não dizem respeito apenas à música, mas também a 

outros âmbitos. 

 Durante a revisão de literatura, constatamos que alguns estudos realizados sobre os 

saberes docentes também examinam que os professores de música, em sua atuação, 

compartilham saberes com seus pares (CARVALHO; LIMA, 2011; CARVALHO, I., 2004). 

No entanto, no caso do professor de música que atua no SESC Cidadão, ele compartilha 

saberes com profissionais de outras áreas, demonstrando ir além dos saberes propriamente da 

sua área de atuação. A esse respeito (TARDIF, 2014, p.46) comenta: 

 

Cotidianamente, os professores partilham seus saberes uns com os outros 

através do material didático, dos “macetes”, dos modos de fazer, dos modos 

de organizar a sala de aula, etc. Além disso, eles também trocam 

informações sobre os alunos. Em suma, eles dividem uns com os outros um 

saber prático sobre sua atuação. [...] ainda que as atividades de partilha dos 

saberes não sejam consideradas como obrigação ou responsabilidade 

profissional pelos professores, a maior parte deles expressa a necessidade de 

partilhar experiências. As reuniões pedagógicas, assim como os congressos 

realizados pelas diversas associações profissionais, são mencionados pelos 

professores como sendo também espaços privilegiados para trocas. 

 

Dessa forma, podemos analisar o compartilhamento de saberes entre o professor Fábio 

e seus colegas como uma troca de saberes práticos sobre como ser professor de projeto social. 

Mesmo cada um pertencendo a uma área diferente, os saberes relativos à gestão de sala de 

aula, características dos alunos e experiências já vividas no espaço do projeto social podem 

ajudar na atuação de todos que cotidianamente lidam com as mesmas CAJs, no mesmo 

espaço.  

Esse compartilhamento também é identificado em outros momentos, como os de 

reuniões administrativas e pedagógicas ocorridas toda primeira quarta-feira do mês, onde 

todos os profissionais do projeto se reúnem para planejar o mês e avaliarem juntos como foi o 

mês anterior, proporcionando uma troca de experiências bastante significativa. Ela pode 

conduzir os professores a tomarem conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos seus 

colegas e proporem juntos soluções para o enfrentamento dos problemas, de modo a construir 

saberes da experiência que extrapolam os saberes específicos de cada um. 

Comentando sobre essa questão na área da música, (ESPERIDIÃO, 2011) concorda 

que os professores de música extrapolem os saberes musicais e consigam mobilizar outros 
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saberes para lidar com as múltiplas realidades e contextos de atuação profissional, pois as 

relações humanas, as sociedades, elas estão se modificando com bastante velocidade, e isso 

interfere diretamente no processo de educação, exigindo cada vez mais que os profissionais da 

área consigam estabelecer uma educação musical capaz de formar o ser humano em sua 

totalidade, e para que isso aconteça é necessário dialogar com outras áreas do conhecimento. 

5.2.4 O Projeto Esperança como fonte de articulação dos saberes experienciais 

Durante uma entrevista sobre a trajetória musical e docente, antes de ingressar na 

licenciatura, o professor relatou ter participado de um projeto social, chamado Projeto 

Esperança, ligado à Organização Não Governamental (ONG) Lar do Padre Guido. Sobre o 

projeto ele comentou: 

 

[...] o projeto era assim: tinha as aulas de música que a gente ia tocando, 

era parecido com o projeto lá do SESC, [exemplificando como o seu ex-

professor falava]: “Pessoal, a aula hoje é de percussão, vamos tocar um 

xote.”. Aí a gente pega os alunos e ver... aí vamos tocando um xote, depois, 

vamos tocar um baião, depois a gente junta com o xilofone e vai fazendo. 

Era nesse mesmo sentido, é, tanto que lá tinha as reflexões antes, o padre 

fazia reflexões, fazíamos uma roda, e ele fazia uma reflexão sobre a bíblia, a 

palavra de Deus, e sobre a nossa vida, para não entrar nas drogas, nas 

bebidas, nesse sentido, né, antes de ter... aí depois tinha merenda, depois 

tinha os ensaios, e depois as brincadeiras, quem quisesse jogar bola, quem 

quisesse jogar totó, ping-pong escolhia e ia (FÁBIO, 2015). 

 

Ao perguntar-lhe se existe alguma relação entre a atuação dele no projeto social e os 

saberes adquiridos no Projeto Esperança do padre Guido, ele relatou que: 

 

O projeto é muito parecido [o projeto SESC Cidadão], no conceito, na base 

de tudo, [no projeto do padre guido] começávamos com uma reflexão, aí 

tem a merenda, e depois tinha as aulas, né de... arte marcial, futebol, 

alguma coisa nesse sentido. Mas a maneira musical, o que eu via lá, também 

parecia com aqui, em qual sentido: de formação muito de repertório, não 

tinha muito essa questão teórica, não tinha muito isso não. Eu lembrando, 

recordando agora assim, era mais pegar, e vai tocar. Eu não pensava em 

nada, não tinha essa noção de nada, porque, primeiro, eu era aluno, então é 
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diferente, meu olhar era diferente, eu não tinha muito essa vivência. 

Segundo, na universidade nós nunca estudamos nada sobre isso, nunca 

estudei nada sobre projeto social, como você lidar com essas pessoas, eu 

tinha vivência porque eu sempre morei na periferia, conhecia as pessoas 

assim, e na formação musical também. Mas não sabia de nada como eu ia 

fazer não. Meu pensamento era o seguinte, eu vou lá, vou ver como é que 

funciona, e, a partir daí, vou ver se eu faço estratégias, para desenvolver o 

trabalho. Mas eu não tive uma base não. Eu não lembrava quando eu fazia 

essas aulas aqui, eu não lembrava do projeto lá do Padre Guido e nada. 

Mas, eu podia não lembrar, mas pode ser que isso, no meu subconsciente, 

tenha alguma coisa, que ainda ficou em mim disso, que eu faça parecido 

com lá, tem essa questão também, entendeu? Tem que salientar isso aí 

(FÁBIO, 2015). 

 

A internalização dos saberes docentes à prática pedagógica é realizada de maneira 

bastante particular por cada indivíduo. Não existem saberes docentes universais, a cada nova 

experiência, construímos e desconstruímos saberes docentes, conforme se modificam os 

ambientes, os papéis que exercemos e também as situações, tudo pode se modificar. No caso 

do professor, a internalização dos saberes adquiridos no tempo em que participou do projeto 

social, segundo ele não faz sentido na experiência que está vivendo no SESC Cidadão, pois 

em um contexto ele era aluno e agora é professor.  

No entanto, ele mesmo considera outro fator, e que é constatado por outras pesquisas 

apresentadas na revisão de literatura sobre saberes docentes, o fato de não ser possível 

capturar todos os saberes docentes, pois há sempre algo pertencente à dimensão do 

inconsciente que o pesquisador não consegue acessar de maneira facilitada, nem tampouco o 

sujeito da pesquisa é capaz de demonstrar esses saberes (ESPERIDIÃO, 2011). O mesmo 

aconteceu nesta pesquisa, não conseguimos captar esse inconsciente do professor, mas o 

próprio professor considerava que existem coisas que ele faz que talvez estejam 

internalizadas, e foram adquiridas na sua vivência no Projeto Esperança. Comentado sobre 

isso (TARDIF, 2014, p. 188) acrescenta que: 

 

A relação entre o saber do professor e sua atividade não é uma relação de 

transparência perfeita nem de domínio completo: a ação cotidiana constitui 

sempre um momento de alteridade para a consciência do professor. Não 

fazemos tudo aquilo que dizemos e queremos; não agimos necessariamente 
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como acreditamos e queremos agir. Em suma, a consciência do professor é 

necessariamente limitada e seu conhecimento discursivo da ação, parcial. 

Agir nunca é agir perfeitamente e em plena consciência clara dos objetivos e 

consequências da ação, das motivações afetivas subjacentes, etc. 

  

Nessa perspectiva, em analogia às ideias do autor percebemos que, mesmo o professor 

afirmando que não teve uma base no Projeto Esperança, todas as vivências citadas por ele 

servem como uma referência para o desenvolvimento do seu trabalho. Desse modo, 

percebemos nas observações e nos relatos do professor que as vivências tidas no Projeto 

Esperança interferem diretamente em sua forma de pensar o projeto SESC Cidadão. Se 

analisarmos o que observamos sobre a rotina do projeto SESC Cidadão, veremos que é 

bastante similar ao que ele relatou sobre como ocorriam as aulas de música no Lar do Padre 

Guido, na época em que ele era aluno: 

 

Primeiramente as crianças se reúnem no SESC, depois chega os 

educadores, realizam uma reflexão, as crianças partem para o lanche, e, 

assim, se iniciam as atividades de música, com as crianças divididas em 

grupos. Cada grupo trabalha uma modalidade diferente. Ou seja, uns 

trabalham capoeira, outros, aula de reforço, música, artes manuais e 

esporte, depois se faz um rodízio. Na maioria das vezes, o educador de 

esporte conclui o dia com sua atividade, reunindo todas as crianças para 

participar do esporte. Tudo termina com a merenda, as crianças fazem uma 

refeição quando chegam, e outra quando saem. Essa basicamente é a rotina 

de funcionamento do SESC Cidadão (DIÁRIO DE CAMPO, 13/05/2015). 

 

Nessa ótica, se somarmos os relatos que ele fez anteriormente sobre a rotina do SESC 

Cidadão às observações que fizemos da rotina do projeto, percebemos que as vivências 

obtidas no Projeto Esperança do Lar do Padre Guido influenciam sua prática no projeto SESC 

Cidadão. Além disso, na primeira entrevista sobre sua trajetória musical o professor 

mencionou o projeto social de que fez parte ao explicar que saberes ele adquiriu antes de 

ingressar na formação inicial, demonstrando mais uma vez a influência do projeto em sua 

atuação pedagógica musical: 

 

Eu acho que a questão da... da... socialização foi muito importante, como lá 

era um projeto social mesmo, então a questão da socialização, da 



166 

humanização. A gente via lá pessoas, pessoas de família simples, como eu já 

disse, né, mas tinha pessoas que tinha muito mais dificuldade assim do que 

eu, e a gente sempre se ajudou, a gente se ajudava lá, era uma coisa muito 

legal isso. A gente via que, o padre Guido, ele fazia tudo, bem com boa 

vontade, e tudo mais, e essa questão da socialização mesmo, da 

humanização, de você ajudar as pessoas, eu acho que isso foi muito bom 

para mim, sabe, eu acho não, foi muito bom, porque foi lá que eu aprendi 

essa parte de solidariedade! Vamos dizer assim, isso foi uma coisa que 

aprendi, que foi boa, talvez a principal, porque aí engloba muita coisa. 

Quando você vai nessa questão de solidariedade, de você ser a parte mais 

humana, né, acho que, nessa parte, foi a principal, antes da graduação, 

antes de eu estudar música propriamente dita aqui no conservatório 

(FÁBIO, 2015). 

  

Na época em que foi realizada a entrevista, 24/02/2015, a pergunta foi direcionada 

para entender quais os saberes docentes que o professor considerava que adquiriu no período 

que passou no Projeto Esperança, mas não ficou claro, em um primeiro momento, o que o 

professor entendia sobre socialização e humanização. No entanto, ao realizamos as 

observações, entendemos como o professor representava esses conceitos em sua prática 

pedagógica. Em vários momentos/ durante as observações, era possível perceber o 

relacionamento afetivo do professor com os alunos, sempre conversando, brincado e tratando 

as CAJs como amigos, companheiros, sem se mostrar alguém superior a eles. Por esse 

tratamento, uma das crianças chamava-o de pai, pois mantinha uma proximidade muito 

grande com o professor. Esse fato convergiu para o que (TARDIF, 2014, p. 188-189) chama a 

atenção: 

 

O professor possui competências, regras, recursos que são incorporados ao 

seu trabalho, mas sem que ele tenha, necessariamente, consciência explícita 

disso. Nesse sentido, o saber-fazer do professor parece ser mais amplo que o 

seu conhecimento discursivo. Por isso, uma teoria do ensino consistente não 

pode repousar exclusivamente sobre os discursos dos professores, sobre seus 

conhecimentos discursivos e sua consciência explícita. Ela deve registrar 

também as regularidades da ação dos atores, bem como as suas práticas 

objetivas, com todos os seus componentes. 
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Pensando dessa forma, durante a terceira observação, ao direcionarmos o olhar para o 

relacionamento entre os alunos e o professor de música, pudemos registrar um 

comportamento de uma das crianças que durante uma conversa antes de iniciar as atividades 

afirmou: “Sabe por que eu gosto de Fábio? Porque ele é legal comigo” (CRIANÇA DO 

PROJETO, 2015). Essa afetividade demonstra mais uma vez que as experiências antigas que 

ele teve como aluno de projeto social estão representadas nas relações em que ele mantém 

com as crianças, mesmo ele não justificando e ligando uma coisa à outra. Essas relações 

afetivas percebidas entre o professor e as CAJs foram comentadas por ele, em uma das 

entrevistas: 

 

Eu acho bastante importante esse tipo de relacionamento assim, né, claro 

que a gente precisa saber dividir as coisas até certo ponto, né, não pode 

passar muito. Mas eu acho importante, e me coloco muito no lugar deles, eu 

entro na brincadeira com eles às vezes, quando a gente não tá dando a aula 

de música, que tem outras brincadeiras, futebol, eu jogo com eles; basquete, 

vôlei e outros mais, porque eu acho que essa interação é importante para os 

alunos ver a gente até como um deles, para não ver muito superior, não 

gosto muito dessa história de o professor é aquele sempre que passa, que 

sabe mais... Não! Eu acho que é uma troca. Eu gosto de me inserir no meio 

deles, e eu já fui aluno, e ainda sou, e vejo muito o comportamento dos 

professores, às vezes o professor que fica só no canto dele, e tudo mais, os 

alunos, ele fica meio que por fora também, não se enturmam muito, 

principalmente as crianças. Crianças e adolescentes, eles precisam de 

alguém que possa dar conselhos, mas também posso, na hora de brincar, 

brincar, ser um amigo mesmo, não é só a questão do professor não, então eu 

penso dessa maneira. 

Quando a gente se coloca assim no meio deles, então passa uma 

confiança para eles, e muitos já chegaram pra mim e já contaram até umas 

coisas deles, particulares, entendeu, da escola, que pode acontecer, e tudo 

mais. Então eles chegam para mim e conversam, eu escuto numa boa, 

porque, às vezes, eles precisam dessa escuta, pois em casa, os pais, por 

vários motivos são separados, muito trabalho, muita coisa, não têm esse 

diálogo. E aí eles precisam de uma pessoa para ter esse diálogo, e às vezes 

eu tô quieto no meu canto, aí eles chegam: professor, isso, isso, e aquilo, aí 

eu: não, pois, vamos conversar... (FÁBIO, 2015). 
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Em uma pesquisa sobre os saberes docentes de professores de música que atuam em 

projetos sociais, (SANTOS, 2014) pôde verificar também que os professores mantêm uma 

relação afetiva com os alunos bastante evidente. Segundo ela, a afetividade é uma das 

características principais presentes na ação pedagógica dos professores de música 

participantes da pesquisa. Ao tratar da maneira afetiva de como os professores se relacionam 

com os alunos, a autora nomeia essa habilidade do professor como um saber psicossocial, pois 

os alunos e professores mantinham um contato bastante próximo de amizade no ambiente do 

projeto social. Nessa perspectiva, a autora afirma que “a partir disso, foi possível notar a 

mobilização dos professores em fazer com que o trabalho com música também pudesse 

auxiliar no crescimento pessoal de cada estudante, sensibilizando e reumanizando os sujeitos” 

(SANTOS, 2014, p.127).  

A profissão docente é uma profissão de interações humanas, as pessoas se relacionam 

em processos de ensino e aprendizagem, mediados pelo conhecimento (TARDIF; LESSARD, 

2008). Para que esse processo ocorra e mantenha um bom nível de resultados, se faz 

necessária essa aproximação afetiva entre o professor e o aluno. O distanciamento pode levar 

o aluno a se sentir desmotivado, incapaz e até desinteressado pelo conhecimento. Na música, 

como fenômeno sonoro e cultural, isso se mostra ainda mais forte, pois ela é um fato social 

que carrega signos e significados que podem unir ou separar as pessoas, pois para os sujeitos 

se apropriarem da música é necessário afinidade, companheirismo, diálogo, afetividade, etc. 

(KLEBER, 2006). Corroborando com essa ideia (TARDIF, 2014, p. 196) acrescenta: 

 

Ensinar é, obrigatoriamente, entrar em relação com o outro. Ora, para que 

essa relação se estabeleça, é preciso que o professor e os alunos se entendam 

minimamente: o auditório deve estar pronto para ouvir e o professor deve 

dar bastante importância à adesão do grupo para produzir seu discurso. Isso 

implica um certo arsenal de competências por parte do professor: 

teatralização, capacidade de exercer sua autoridade, habilidades de 

comunicação, etc.  

 

Nessa perspectiva, mesmo encontrando traços bastante similares à pesquisa de 

(SANTOS, 2014), no que diz respeito à afetividade e à interação entre o professor de música e 

as CAJs do projeto, não classificamos esse fato como uma nova tipologia de saber, ou, como 

diz a autora, um saber psicossocial. Acreditamos que, para identificação de novas tipologias 

de saberes, além dos que já emergiram do nosso referencial teórico, implica em um trabalho 
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muito maior e mais consistente para demonstrar que se trata realmente de uma nova tipologia. 

Do contrário, entendemos as interações afetivas entre o Professor e os CAJs como um saber 

experiencial, intrínseco à identidade do professor, que em sua prática pedagógica articula 

conforme a necessidade que emerge do seu contexto.  
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6 CONCLUSÃO 

Na busca de compreender como se constituem e de que forma se articulam os saberes 

docentes de um professor de música atuante no projeto social SESC Cidadão de Mossoró/RN, 

pudemos revelar uma realidade complexa demasiadamente singular, mas inter-relacionada a 

dimensões mais abrangentes que caracterizam a realidade do contexto educacional 

pesquisado. Com base no trabalho de pesquisa realizado, foi possível evidenciar aspectos 

gerais acerca da formação cultural-profissional do professor de música do SESC Cidadão, 

bem como compreender de que forma os saberes adquiridos na formação “formal” do 

professor têm subsidiado sua prática no projeto social e analisar quais os saberes profissionais 

que alicerçam a atuação do professor no referido projeto.  

No Capítulo II apresentamos um panorama da área de educação musical na 

contemporaneidade, evidenciando que a temática dos saberes docentes do professor de 

música, mesmo sendo um tema bastante discutido, apresenta lacunas que precisam ser 

contempladas com trabalhos como este. Nessa perspectiva, a partir da imersão teórica no 

campo dos saberes docentes de professores de música, ficou evidente uma lacuna no que diz 

respeito a trabalhos que versam sobre tal temática, demonstrando que ao mesmo tempo em 

que a área de educação musical se preocupa com a formação do professor de música para se 

atuar em múltiplos contextos, incluindo os projetos sociais, pouco se conhece sobre os saberes 

docentes de quem já atua nesses espaços, sendo este um dos motivos que nos levaram a 

realização dessa pesquisa. 

No Capítulo III apresentamos um breve histórico de como se iniciaram os estudos dos 

saberes docentes no Brasil e discutimos os principais aspectos epistemológicos ligados aos 

saberes docentes, os conceitos, as perspectivas teóricas, os limites e dimensões que sustentam 

os estudos sobre a epistemologia da prática docente. Essas discussões mostraram que existem 

uma pluralidade de tipologias de saberes docentes que obedecem a certas perspectivas 

epistemológicas e escolhas metodológicas que precisam ser levadas em consideração na 

delimitação de um estudo envolvendo os saberes docentes do professor. 

Apesar de uma trajetória significativa dos estudos sobre os saberes docentes no Brasil, 

ainda se percebe diversas lacunas nos estudos ligados à área de educação musical. Pudemos 

perceber que os limites e possibilidades existentes para esse campo de pesquisa são bastante 

diversos, sobretudo, quando nos referimos a temática dos saberes docentes de professores que 

atuam em projetos sociais. Para essa categoria os trabalhos apontam uma necessidade de 

maior entendimento sobre a formação inicial para atuar nesses contextos, bem como, o 
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diálogo entre a formação estabelecida nos cursos de formação de professores e o contexto de 

ensino de música dos projetos sociais. 

No Capítulo IV expusemos as características conceituais e ideológicas dos projetos 

sociais executados por instituições do terceiro setor. E descrevemos alguns aspectos referentes 

ao SESC e ao trabalho do professor de música no projeto social SESC Cidadão. Nesse 

capítulo foi possível evidenciar que existem posicionamentos acadêmicos e políticos distintos 

sobre o papel das instituições que compõe o terceiro setor, sobretudo, o próprio SESC que 

para uma abordagem crítica do terceiro setor, por exemplo, as instituições que compõe o 

sistema S representam a versão brasileira do Estado do Bem-estar, nascido para atenuar as 

agitações sindicais da classe operária da década de 1940.  

Inserido nesse contexto o projeto SESC cidadão de Mossoró/RN visa promover por 

meio de ações de caráter diverso, a inclusão social de CAJs em situação de risco e 

vulnerabilidade social, garantindo aos mesmos bem-estar e melhor qualidade de vida. O papel 

do professor de música nesse espaço é possibilitar o acesso ao fazer musical por meio de 

atividades que visam não somente desenvolver a aprendizagem musical, mas também 

promover o bem-estar. 

No Capítulo V realizamos uma explanação dos dados da pesquisa, analisando-os em 

duas partes. Na primeira parte do capítulo, apresentamos a trajetória pré-profissional somada 

à trajetória profissional do professor, suas experiências de aprendizagem musical e 

aprendizagem da profissão nos diversos espaços ligados à sua história de vida. Na segunda 

parte, apresentamos a consciência profissional do professor sobre tudo o que ele faz no 

projeto SESC Cidadão somada à consciência prática sobre tudo o que o vimos ele fazer e 

dizer durante a ação pedagógica. As somas dessas dimensões presentes no trabalho do 

professor podem ser entendidas como o cerne dos saberes docentes, pois estes só podem ser 

compreendidos se estiverem associados à prática, à consciência profissional do professor no 

seu trabalho desenvolvido no SESC Cidadão. 

A partir desta pesquisa foi possível compreender que os saberes docentes do professor 

de música Fábio se constituem na sua trajetória pré-profissional somada à trajetória 

profissional vivida em diversos âmbitos sociais, entre eles, os grupos musicais e o Projeto 

Esperança, que são experiências pré-profissionais vividas pelo professor; o conservatório de 

música como uma fonte de experiência profissional do professor; a licenciatura em música e a 

especialização em musicoterapia como fontes de saberes da formação profissional e o SESC 

Cidadão como fonte de saberes experienciais. 
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Os saberes docentes constituídos nas experiências pré-profissionais como músico de 

grupos musicais se articulam na ação pedagógica do professor nos momentos em que se 

utiliza da percepção musical durante os ensaios, correções de erros, criação de repertórios e 

no trabalho com a imprevisibilidade de apresentações musicais que surgem no projeto social.  

Somados a essas experiências pré-profissionais estão os saberes docentes constituídos 

no Projeto Esperança, que se articulam na ação pedagógica do professor no momento em que 

ele se relaciona com os CAJs, demonstrando uma afinidade na forma de tratá-los bastante 

afetiva. O que se mostra muito similar ao modelo de relações que ele estabeleceu no Projeto 

Esperança, como aluno. Ou seja, ao pensar em como tratar seus alunos, o professor tem como 

modelo sua experiência como aluno de projeto social, demonstrando uma relação bastante 

estreita entre o que ele viveu lá, estando em posição de aluno, e o que ele vive hoje estando 

em posição de professor. 

Além das experiências pré-profissionais estão os saberes docentes constituídos na 

experiência profissional do professor no conservatório de música, que se articulam em sua 

ação pedagógica a partir da forma com que ele conduz a metodologia de aprendizagem do 

xilofone dentro do SESC Cidadão. O formato de tentativa e erro, pausa para correção e 

retomada, é um habitus docente pelo qual o professor, como docente do conservatório, 

conduz seu trabalho demostrando a estreita relação entre os modos de conduzir sua 

metodologia de ensino e também de aprendizagem de um instrumento dentro do 

conservatório, adaptado à realidade do projeto social.  

Sobre os saberes da formação profissional constituídos na licenciatura em música, foi 

identificado que esses se fazem presentes na ação pedagógica do professor no momento em 

que define algumas características e concepções de como sistematizar o trabalho docente no 

projeto social. A definição dos processos de ensino, as atividades propostas, a disposição 

física dos alunos nas atividades são concepções construídas na formação inicial de como 

realizar um trabalho educativo-musical. 

Quanto aos saberes da formação profissional constituídos no curso de especialização 

em musicoterapia, foi observado que esses se articulam na ação pedagógica do professor no 

momento em que ele busca diagnosticar as particularidades emocionais e patológicas de cada 

aluno, enxergando-o como um ser humano único, que aprende em uma dinâmica própria que 

precisa ser respeitada no momento de se estabelecer um processo de ensino e aprendizagem. 

Essa visão é confirmada pelo professor tanto em seu discurso como no seu trabalho prático. 

Por fim, os saberes experienciais constituídos no próprio ambiente institucional do 

SESC Cidadão, que se articulam na ação pedagógica do professor nos momentos em que ele 
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procura trabalhar um repertório musical e metodologias que considerem a rotatividade dos 

alunos no ambiente; estabelecer estratégias e acordos para motivar os alunos a participar das 

atividades musicais, como exemplo, recompensar com uma atividade recreativa. A filosofia 

do projeto, a estrutura física, o perfil dos alunos, e seu funcionamento conduzem o professor a 

constituir saberes próprios a esse contexto de trabalho.  

A partir desta pesquisa pudemos perceber o quanto a formação inicial e/ou continuada 

precisa propor ações de diálogo com os projetos sociais. Principalmente quando se trata da 

prática docente nesses espaços. Pois, devido à inexistência de propostas educativas que 

estreitassem as relações entre a formação estabelecida na licenciatura em música e o contexto 

de atuação profissional dos projetos sociais, o professor de música Fábio passou a articular 

saberes sobre esse contexto de ensino da única experiência que teve com projetos sociais 

ainda como aluno. Ou seja, talvez, se em sua formação inicial tivessem existido disciplinas 

e/ou práticas de ensino que o aproximassem dos projetos sociais, ele poderia ter construído 

saberes docentes que poderiam facilitar ainda mais seu trabalho. 

Nessa perspectiva, além de os saberes docentes do professor Fábio evidenciarem essa 

necessidade, pudemos perceber por meio desta pesquisa que os estudos que tratam sobre os 

saberes docentes de professores de música a partir de uma perspectiva epistemológica da 

prática precisam conceber que os saberes experienciais, bastante preconizados pelos autores 

que comungam dessa corrente teórica, não podem ser concebidos como novos saberes e/ou 

uma tipologia. Pois, como podemos perceber a partir deste trabalho, o saber experiencial é a 

junção de todos os outros saberes docentes adquiridos durante a carreira do professor, e que, a 

partir do contato com o seu contexto de ensino, ele adapta e mobiliza o que é mais 

conveniente em cada situação. 

Mesmo concordando que a prática, a experiência no contexto de trabalho, é importante 

para formação inicial e continuada de professores de música, há de conceber que esta precisa 

ser exercida em diálogo constante com os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

pedagógica para promoção de uma educação musical de qualidade.  

O esvaziamento de saberes de tradição pedagógica e/ou o enaltecimento dos saberes 

experienciais em contraposição aos construídos e validados por anos de pesquisa científica, 

podem representar um ‘tiro no pé’ para os cursos de formação de professores de música, pois, 

se os saberes experienciais forem tão importantes para exercer o ofício do professor, ao ponto 

de substituir os saberes produzidos na universidade, então, qual o propósito dos cursos de 

formação de professores de música, se qualquer um que possue experiência pode exercer com 

capacidade suficiente a profissão de professor? Outras pesquisas poderão ser conduzidas sob 
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o mote dessa questão, procurando entender a seguinte problemática: como os saberes 

universitários interferem na prática pedagógica de professores de música? 

 Além disso, outros estudos poderão dar conta de questões que não puderam ser 

aprofundadas nesse trabalho, como por exemplo, a temporalidade dos saberes docentes, 

buscando responder a seguinte problemática: como se dá o processo de desenvolvimento da 

carreira docente de professores de música e de que forma as fases da carreira docente 

influenciam no processo de ensino e aprendizagem musical? 

Diante dessas conclusões, esperamos que esta pesquisa possa ajudar a preencher as 

lacunas percebidas no campo de estudos sobre os saberes docentes, tendo em vista a escassez 

de pesquisas que tratam sobre os saberes docentes do professor de música que atua em 

projetos sociais. Além disso, acreditamos que este estudo poderá contribuir para o 

entendimento da complexidade existente na docência em projetos sociais, visto que é um 

contexto fecundo de atuação profissional de diversos professores de música, mas que talvez 

tenha sido pouco problematizado pela área de educação musical. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiros de Entrevista  

 

ENTREVISTA I 

 

 A TRAJETÓRIA MUSICAL 

 

1. Me fale um pouco como foi seu primeiro contato com a música?  

2. Me fale agora sobre suas experiências musicais, antes de entrar para licenciatura em 

música?  

3. Entre as suas experiências, existiu alguma formação (formal) em música? Quais? 

4. Na sua família ouve algum tipo de vivência musical? 

5.  Essas vivências na sua família te influenciaram a escolher estudar música? 

6.  Na escola básica, você teve aula de música e/ou viveu alguma experiência musical? 

Essas vivências influenciaram sua trajetória musical de alguma forma? 

7.  No local onde você mora/morava existem vizinhos, amigos, conhecidos que tocava 

algum instrumento? Cantava? Escutava música? Compunha? Essas pessoas influenciaram de 

alguma forma sua trajetória musical? 

8.  Antes de ingressar na graduação, você tem alguma recordação de qual era sua 

concepção sobre o que é aprender música? 

 

A TRAJETÓRIA DOCENTE 

 

9.  Em qual momento da sua vida você decidiu ser professor? 

10.  Você teve alguma experiência docente antes de ingressar na licenciatura em música?  

11.  Na sua família existem professores? Eles de alguma forma influenciaram você a se 

tornar professor? 

12. Na escola básica existiu algum professor que te influenciou a ser professor? 

13. No local onde você mora/morava, existiam vizinhos, colegas, amigos que eram 

professores? Eles de alguma forma te influenciaram a escolher a carreira docente? 

14.  Você lembra qual era sua concepção sobre o que é ser professor? Antes de ingressar 

na licenciatura? 
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15.  Que conhecimentos (saberes) você ter adquirido neste período, e qual a importância 

deles para sua formação musical-docente-pessoal-profissional? 

 

 ENTREVISTA II 

A LICENCIATURA EM MÚSICA 

1. O que levou você a escolher o curso de licenciatura em música? 

2. Quais eram suas expectativas de como seria o curso? 

3. Qual foi sua primeira impressão ao ingressar no curso? (Os professores, os alunos, a 

estrutura curricular, as aulas, o contexto de atuação e etc.) 

4. Quais os conhecimentos (SABERES) você considera que adquiriu no curso? 

5. Quais disciplinas foram responsáveis de proporcionar esses conhecimentos? 

6. Quais os conhecimentos (SABERES) você adquiriu no curso, que você considera mais 

importante para sua formação? 

7. Como era a sua relação com os professores e colegas, no que diz respeito a troca de 

experiências, e saberes? 

8. No seu período de formação inicial, você participou de outras atividades? (Projeto de 

extensão; projeto de pesquisa; intercâmbio, cursos, eventos, palestras e etc.) 

9. Existem aspectos marcantes, nessas outras atividades, que você gostaria de destacar? 

Relacionado a conhecimentos específicos que você adquiriu, conhecimentos 

pedagógicos e etc. 

10. Você já fez algum curso específico para atuar em projetos sociais? 

11. Você viveu experiências com o contexto dos projetos sociais dentro da licenciatura? 

12.  Na licenciatura você cursou alguma disciplina que tratava sobre o ensino de música 

em projetos sociais? 

13. Como você analisa as relações entre as experiências vividas no contexto dos projetos 

sociais e os conhecimentos teórico-práticos adquiridos no curso de licenciatura em 

música? 

14. Você consegue identificar relações entre os conhecimentos que você adquiriu na 

licenciatura com os exigidos na sua prática profissional no projeto social? 

15. Depois que você terminou a licenciatura, que visão, qual modelo, que concepção você 

formulou sobre o que é ser professor? 

16. E que visão, modelo, ou concepção você formulou sobre o que é ensinar música, 

depois de terminar a licenciatura? 
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A PÓS-GRADUAÇÃO 

17. O curso de especialização trouxe que tipo de contribuição para sua formação? Que 

conhecimentos? Habilidades? Saberes? Você adquiriu no curso de especialização? 

18. Você percebe alguma mudança na sua prática profissional no projeto social, depois 

que você cursou a pós-graduação? Qual? A que disciplinas, professores, específicos 

você atribui isso? 

19. Você considera sua formação suficiente para atuar em projetos sociais? 

20. Tem algo mais que você gostaria de falar? Sobre o curso, sobre sua formação, sobre 

esse período da sua vida que você cursou graduação e especialização... 

ENTREVISTA III 

O TRABALHO NO PROJETO SOCIAL 

1. Como você começou a trabalhar no projeto social? 

2. Fale um pouco sobre o início das atividades no projeto social. 

3. Como foi lidar com o público alvo, a organização, os horários, os objetivos que 

precisavam ser atingidos? 

4. Como você planeja, como realiza as atividades de música no projeto social? 

5. Existem documentos na instituição, que norteiam sua prática? 

6. Você baseia-se em alguma teoria para ministrar suas atividades musicais? 

7. Como você organiza as turmas, os horários os recursos? 

8. Quais conteúdos você costuma abordar nas atividades? 

9. Que decisões e/ou procedimentos você procura tomar para que a aprendizagem do 

aluno seja satisfatória? 

10. Explique para mim, dê algum exemplo de como é sua relação com a turma? 

11. Na sua opinião, qual é o principal objetivo da atividade de música desenvolvida no 

projeto social? 

12. Como os dirigentes enxergam e demais profissionais do projeto social enxergam as 

atividades de música? 

13. Você tem alguma informação de como os alunos enxergam as aulas de música? O que 

eles dizem sobre ela? 

14. E como você analisa essas concepções dos alunos, dos profissionais e dos dirigentes? 

A FORMAÇÃO PARA ATUAR NO PROJETO SOCIAL 
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15. Na sua opinião, que conhecimentos o professor de música precisa ter para atuar em 

projetos sociais? 

16. Você sente falta de algum conhecimento a mais para trabalhar com música no projeto 

social? 

17. Qual conhecimento (saber) você considera primordial para trabalhar em um projeto 

social? 

18. Que conhecimentos, saberes, habilidades pessoais você pode dizer que adquiriu 

trabalhando no projeto social? 

19. No projeto social que você trabalha existe momentos em que você consegue conversar 

e trocar experiências com seus colegas de trabalho? Me fale um pouco dessas trocas 

de conhecimento. 

20. Com base na sua formação, nas suas experiências, você acha necessária uma formação 

específica para atuar em projetos sociais? Porquê? 

 

ENTREVISTA IV 

DISCURSO SOBRE A PRÁTICA 

1. Por que você sempre divide as crianças em turmas? 

2. Como você trabalha os erros dos crianças durante a execução das músicas? Por que 

você optou por trabalhar assim? 

3. Por que você tem um relacionamento tão afetivo com as crianças? Quando foi que 

você percebeu que era importante ter essa postura? 

4. Como você analisa os imprevistos de, por exemplo, ter que realizar uma apresentação 

amanhã? 

5. Como você lida com os conflitos entre as crianças? Por que você faz dessa forma? 

6. Por que você sempre divide as turmas e pede para eles executarem uma música? 

7. Por que você opta por desenvolver as atividades na lateral da casa? 

8. Por que você optou por trabalhar o xilofone com as crianças? 

9. Por que você escolheu esse repertório? 

10. Por que utiliza o quadro branco e o caderno algumas vezes? 

11. Por que as crianças sempre solfejam o nome das notas enquanto tocam? 

12. Existe alguma relação entre a reflexão e as atividades de música? Qual?  

13. Por que você sempre faz um momento de reflexão? 
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14. Como você lida com os sentimentos que as crianças demonstram durante as 

atividades? 

15. O que você costuma fazer quando as crianças se despesa? Por quê? 

16. Por que em alguns momentos da atividade você elogiava e parabenizava o grupo de 

crianças mesmo eles realizando a atividade sem atingirem o objetivo?  

17. No começo das atividades você sempre indica quais músicas serão tocadas, mas por 

que as crianças sempre ditam a sequência e as vezes até modificam a proposta de 

repertório? 

18. Por quê suas atividades não seguem nenhuma sequência lógica e sempre acontecem de 

forma livre de acordo com o ritmo e a vontade da turma?  

19. Por que você optou em trabalhar com o foco no repertório? 

20. Por que você sempre utiliza a repetição como a principal forma das crianças 

aprenderem a tocar as músicas? Existe alguma relação com sua forma de aprender 

música? 

21. Como você lida com a diversidade de perfis psicológicos e de aprendizagem de cada 

criança? Por que na primeira aula para as três crianças novatas você passou asa 

branca? Por que você já inicia eles com uma música, fazendo com que eles digam os 

nomes das notas? 

22. Por que sempre é dada as crianças a responsabilidade de guardar os instrumentos? 
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APÊNDICE B – Carta solicitando ao gerente do SESC permissão para realização da 

pesquisa e autorização institucional  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

CARTA AO GERENTE DO SESC  

 

Mossoró, 20 de abril de 2015. 

Ilustríssimo Senhor Ivanaldo Junior, 

Gerente do SESC - Mossoró/RN 

 

 

Eu, José Magnaldo de Moura Araújo, responsável principal pelo projeto de pesquisa 

de mestrado, sob o título: Os saberes docentes no ensino de música em projetos sociais: 

um estudo de caso no projeto SESC Cidadão, Orientado pelo Prof. Dr. Luis Ricardo Silva 

Queiroz, venho pelo presente, solicitar vossa autorização para realização de uma pesquisa no 

Serviço Social do Comércio (SESC) unidade Mossoró/RN, no Programa SESC Cidadão, 

junto as oficinas de música do professor Fabio Roberto Monteiro de Lima.  

 Este projeto de pesquisa, tem como objetivo compreender como se constituem e de 

que forma se articulam os saberes docentes de um professor de música, formados em 

cursos de licenciatura, atuante no projeto social SESC Cidadão. Os procedimentos 

adotados serão: uma pesquisa documental no intuito de averiguar os documentos que 

norteiam a prática pedagógica do Professor de Música Fabio Roberto Monteiro de Lima; 

observação participante de 8 (oito) encontros/atividades de música ministradas pelo 

professor e entrevistas semiestruturadas com o professor, sobre sua história de vida e 

atuação profissional no Programa SESC Cidadão. Esta atividade não apresenta riscos aos 

sujeitos participantes do Programa SESC Cidadão, nem tão pouco, eventuais desconfortos 

resultantes do processo de pesquisa, que terá um período de duração de 6 (seis) meses, a 

contar da data de consentimento para realização da pesquisa. 
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Através desse trabalho, espera-se contribuir para uma reflexão sobre os saberes 

docentes necessários ao professor de música para atuar em projetos sociais. Além disso, a 

realização dessa pesquisa poderá ajudar o curso de licenciatura em Música da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) a estabelecer uma formação que tenha relação 

com os espaços de atuação profissional. Nessa perspectiva, torna-se importante a realização 

desse estudo não apenas para o fortalecimento da pesquisa local em música, mas também pelo 

fato de que os projetos sociais, é um espaço de atuação do licenciado em Música da cidade. A 

realização dessa pesquisa, poderá contribuir para o fortalecimento dos projetos sociais como 

um espaço legítimo de atuação profissional e formação musical cidadã de crianças, 

adolescentes e jovens. 

Qualquer informação adicional poderá ser obtida através do contato com o orientador 

dessa pesquisa o Professor Dr. Luis Ricardo Silva Queiroz através do e-mail: 

luisrsqueiroz@gmail.com e/ou através do telefone (83) 9971-6302. E também através do e-

mail: magnaldoaraujo@gmail.com e/ou telefone (84) 9912-1559. A qualquer momento vossa 

senhoria poderá solicitar esclarecimento sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa que 

está sendo realizado e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá retirar sua autorização. Os 

pesquisadores responsáveis estarão aptos a esclarecer todas as dúvidas sobre a pesquisa, e, em 

caso de necessidade, dar indicações para solucionar ou contornar qualquer mal-estar que 

possa surgir em decorrência da pesquisa.  

O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos 

instrumentos de coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de 

locais interessa a esse estudo, a não ser o nome do professor participante da pesquisa. Todos os 

registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins unicamente acadêmico-

científicos e apresentados na forma de dissertação ou artigo científico, não sendo utilizados para 

qualquer fim comercial. Por isso, assumo a total responsabilidade de não publicar qualquer 

dado que comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa instituição, sem a 

devida autorização de todos. Na eventualidade da participação nesta pesquisa, causar qualquer 

tipo de dano aos participantes, me comprometo em reparar este dano, e ou ainda prover meios 

para a reparação. A participação será voluntária, não fornecemos por ela qualquer tipo de 

pagamento. 

 

Mossoró/RN, 20 de abril de 2015 

  

_______________________________                           __________________________ 
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Autorização Institucional 

 

Eu, ______________________________________________________ responsável pela 

instituição ______________________________________________________ declaro que fui 

informado dos objetivos da pesquisa acima, e concordo em autorizar a execução da mesma 

nesta instituição. Caso necessário, a qualquer momento como instituição CO-

PARTICIPANTE desta pesquisa poderemos revogar esta autorização, se comprovada 

atividades que causem algum prejuízo à esta instituição ou ainda, a qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta instituição. Declaro também, que 

não recebemos qualquer pagamento por esta autorização bem como os participantes também 

não receberão qualquer tipo de pagamento. 

 

Mossoró, __de ________ de 2015  

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Luis Ricardo Silva Queiroz                                        

Professor Orientador do PPGMUS/UFRN 

 

________________________________ 

José Magnaldo de Moura Araújo 

Mestrando do PPGMUS/UFRN 

 

_________________________________ 

Jeane Eliad Figueiredo do Amaral 

Diretora Regional do SESC/RN 

 

 

 

 

 



194 

APÊNDICE C – Termo Livre Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

TERMO LIVRE E ESCLARECIDO 

Fui informado de que a pesquisa “Saberes docentes no ensino de música em projetos 

sociais: um estudo de caso no projeto SESC Cidadão”, desenvolvido como trabalho de 

mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRN, tem como objetivo 

Compreender como se constituem e de que forma se articulam os saberes docentes do 

professor de música atuante no projeto social SESC cidadão de Mossoró/RN. 

Fui informado também de que a coleta de dados envolve observação e gravação em 

áudio de entrevistas semiestruturadas utilizadas para fins científicos e acadêmicos, e que a 

participação nesse estudo não oferece danos ou prejuízos às pessoas participantes do projeto 

em questão. 

Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa são o Professor Dr. Luis Ricardo Silva 

Queiroz, Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e o mestrando José Magnaldo de Moura Araújo, aluno do 

referido Programa. É estabelecido o compromisso por parte dos pesquisadores de esclarecer 

quaisquer dúvidas e demais informações que sejam necessárias no momento da realização do 

estudo ou posteriormente, por meio dos telefones (84) 99912-1559, (84) 3342-2229 e e-mails: 

“magnaldoaraujo@live.com”, “luisrsq@uol.com.br”. 

Após ter sido devidamente informado dos aspectos relacionados à pesquisa e ter 

elucidado todas as minhas dúvidas, eu Fabio Roberto Monteiro de Lima, portador da 

identidade nº 1665680 SSP/RN, declaro para os devidos fins que concedo os direitos de 

minha participação por meio de atividades desenvolvidas e depoimentos apresentados para 

pesquisa realizada no Projeto SESC Cidadão pertencente ao Serviço Social do Comércio 

(SESC) do Rio Grande do Norte, para que sejam utilizados  integralmente ou em parte, sem 
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condições restritivas de prazos e citações, a partir desta data. Da mesma forma, dou permissão 

ao uso das referências a terceiros, ficando o controle das informações a cargo dos 

pesquisadores responsáveis pela pesquisa. 

Renunciando voluntariamente aos meus direitos autorais e os de meus descendentes, 

dou consentimento à presente declaração, 

 

Mossoró, _____de _________________________de__________ 

 

_______________________________            _______________________________ 

Assinatura do participante                                 Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

APÊNDICE D – Carta de cessão de Direito 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITO 

Eu________________________________________________, portador da 

Identidade n.º_____________________________, declaro, para os devidos fins, 

que cedo os direitos das entrevistas e das gravações, no período de fevereiro a 

outubro de 2015, revisadas por mim, para José Magnaldo de Moura Araújo, 

Identidade 002.648.356 SSP/RN, podendo este utilizá-las integralmente ou em 

parte, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Desta forma, 

autorizo o uso das citações e gravações, abdicando igualmente dos direitos dos 

meus descendentes sobre a autoria dos ditos dados, subscrevo o presente 

documento.  

 

Mossoró/RN, _____de _________________________de__________ 

 

_______________________________            _______________________________ 

Assinatura do participante                                 Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 


