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Resumo: Neste artigo, focalizamos duas pesquisas para produção de monografias, conduzidas por 
Áquila Simões e Monalisa Silveira — licenciandas na Escola de Música-UFRJ. Essas pesquisas se 
interligam por tematizar o trabalho docente e pela referência comum a um corpus de pesquisas que 
se valem de entrevistas com professores de Música no Ensino Básico. Dez professores de escolas 
públicas foram entrevistados pelas pesquisadoras, e quatro deles foram convidados a participar 
também de uma mesa-redonda na EM-UFRJ, para exposição de suas ideias sobre o magistério e 
discussão mais ampla com outros licenciandos, professores e pesquisadores em formação. 
Apresentamos aqui uma seleção de registros do que foi ouvido nos diálogos com docentes que 
participaram dessas pesquisas, assim como as categorias experimentadas na análise e os resultados 
parciais. 

Palavras-chave: Espaço escolar. Valorização do ensino de Música. Fazer musical. Política da 
docência. 

Introdução 

Partindo daquilo que Leibniz chamou de “faculdades da alma”, o antropólogo 
Roberto Cardoso de Oliveira (1988) ressaltou o papel dos atos de olhar, ouvir e 
escrever na atividade etnográfica, e adaptou seu tratamento, para a antropologia, 
como “faculdades do entendimento sociocultural”. São atos que — ao formar 
conhecimento durante o trabalho de campo e na composição dos relatórios de 
pesquisa — merecem exame sempre atualizado, como tem acontecido nas reflexões 
metodológicas e éticas em ciências sociais e na pesquisa etnográfica com práticas de 
música.    

Com o projeto “Práticas de interlocução e registro etnográfico sobre o trabalho 
com música”, articulamos dois interesses principais: por um lado, exercemos um 
pensamento constante sobre a “coleta de dados”, experimentando com formas de 
dialogar, registrar, produzir relatos e comunicar; e por outro, com essas atividades 
de pesquisa, focalizamos o trabalho musical, com sua economia e seus problemas 
específicos, suas ambivalências, sua potência de gerar formas de ação e organização 
que por vezes parecem divergir do habitual e da “reprodução social” (Bourdieu; 
Passeron, 1975; Bourdieu, 1977). 

Numa primeira fase do projeto, a partir de julho de 2016, começamos com um 
investimento em ouvir pessoas que trabalham com o ensino de música, a fim de 
registrar suas narrativas, analisá-las textualmente e avaliar os resultados dessa 
escrita acadêmica junto aos próprios interlocutores37. 

 
37 A ênfase na interlocução visa a construir conhecimentos “mutuamente validados” pelos 
participantes de uma pesquisa, não mais separados conceitualmente (como “pesquisador e 
pesquisados”, ou “pesquisador e informantes”), e buscamos compor a escrita de relatórios com 
procedimentos de “edição dialógica” e coautoria (v. SALGADO, 2014; SALGADO et al., 2014). 
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Neste comunicado, tratamos de duas pesquisas em andamento, para 
produção de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), conduzidas por Áquila Simões 
e Monalisa Silveira — licenciandas na Escola de Música-UFRJ. Essas pesquisas 
tematizam o trabalho docente com Música, no Ensino Básico. Dez professores de 
escolas públicas (da administração Federal, Estadual e Municipal) foram 
entrevistados pelas pesquisadoras, e quatro participaram também de uma mesa-
redonda (a primeira de uma série que o projeto vai promover), para exposição de 
suas ideias sobre a atuação no magistério e discussão com estudantes, professores e 
pesquisadores em formação. 

Apresentamos aqui uma seleção de registros do que foi ouvido nos diálogos 
com docentes, durante o trabalho de campo das pesquisadoras. Na seção final do 
texto, tratamos também do que foi ouvido nas exposições de quatro docentes que 
participaram de uma atividade especial do projeto de pesquisa. 

A relação entre o fazer musical e o espaço escolar: um debate com 
professores de música               

O tema de uma dessas pesquisas é a relação entre o fazer musical38 e o espaço 
escolar no trabalho de professores de música. O objetivo é refletir sobre 
possibilidades e dificuldades que professores de música, no Ensino Básico, 
encontraram em sua experiência para conseguir “fazer” música em sala de aula, 
adequando-se a condições atreladas à realidade das escolas. Tal realidade inclui: os 
conteúdos do currículo a serem cumpridos, a escassez de recursos materiais 
(instrumentos musicais), acústica e isolamento precário ou inexistente nas salas de 
aula, o sistema de avaliação baseada em prova escrita e a questão comportamental 
dos alunos. Foram entrevistados seis professores da rede de ensino público, dois de 
cada tipo de instituição escolar (Federal, Municipal e Estadual). 

Esse tema começou a ser vislumbrado em minha mente após uma aula de 
Prática de Estágio Supervisionado, quando o professor dessa matéria comentou que 
um colega, professor do Ensino Básico, disse não ter tempo de fazer música em sala 
de aula. A princípio, achei um absurdo e me surgiu um grande questionamento: 
Como, em uma aula de música, não há tempo para se fazer música? Então, a partir 
disso decidi investigar o que os professores atuantes nas escolas encontraram, 
positiva ou negativamente, para fazer música na escola. 

Dentre os seis professores entrevistados, pude conversar pessoalmente com 
quatro; e com os outros dois, por conta do tempo e desencontro de horários de ambas 
as partes, as conversas foram feitas pelo telefone. 

O roteiro de entrevista teve quatro perguntas gerais para orientar a condução 
da mesma, sendo elas:  

 
1. Quais são as possibilidades que você encontrou para que o fazer 

musical esteja presente nas suas aula?;  
2. Quais são as dificuldades que se encontra para que esse fazer se 

mantenha ao longo das aulas?;  
3. De que forma o currículo escolar ajuda ou dificulta esse trabalho 

contínuo que o fazer musical requer nas aulas de música?;  

 
38 Baseado no modelo CLASP, proposto por Keith Swanwick em 1979, o qual trata de “uma proposta 
de desenvolvimento das atividades em música que envolva a composição, a apreciação, a 
performance, a literatura de estudo e a soma de habilidades, abordando também a questão da 
educação musical como educação estética.” (BUENO; BUENO, 2009). 
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4. O que é necessário para que o fazer musical esteja presente nas 
aulas de música, na escola? 

 
Com a interlocução, obtive registros de respostas bastante variadas e outras 

em comum. Então, relacionado às duas primeiras perguntas, pude analisar e 
destacar nas respostas dos professores entrevistados, as seguintes possibilidades e 
dificuldades para a presença do fazer musical na sala de aula (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Possibilidades e dificuldades para a presença do fazer musical na sala de aula (a partir 
de entrevista com seis professores convidados) 

POSSIBILIDADES DIFICULDADES 

● Criação de um clima 
favorável para que os alunos 
fiquem à vontade para fazer 
música. 

● Recursos materiais 
(instrumentos musicais) 
disponíveis. 

● Conjunto de metodologias 
de ensino eficaz para o fazer 
musical. 

● O canto. 
● A flauta doce. 
● A duração da disciplina no 

colégio. 
● Diálogo entre a cultura 

musical dos alunos e a 
cultura do professor. 

● Manter os alunos 
estimulados. 

● Falta de acústica nas salas de 
aula. 

● Isolamento acústico 
inexistente na sala de música. 

● Falta de recursos materiais 
(instrumentos musicais). 

● Alunos “acelerados” (por 
conta desse mundo muito 
informatizado e acelerado) e 
com “déficit de atenção”. 

 
Em relação à terceira pergunta, apareceram duas respostas: a primeira é um 

currículo baseado no fazer musical, priorizando-o dentro de sala. Já a outra resposta 
foi de um currículo com diretrizes curriculares, onde o docente decide o que fazer e, 
segundo um dos professores entrevistados, esse tipo de proposta curricular pode 
dificultar o trabalho de um fazer musical, pois não é um currículo baseado em 
práticas e sim algo apenas burocrático. 

Por fim, em relação à última pergunta, disseram que é necessário o professor 
estar apropriado dos recursos da Educação Musical (práticas de conjunto, regência, 
etc): ter entendimento e iniciativa para desenvolver um trabalho interessante com 
esse fazer musical; ser um professor musical, para que o seu ambiente de trabalho 
também seja musical; ter um repertório diversificado; e saber dialogar com as 
diferenças musicais de todos. 

Outra fonte de coleta de dados empíricos foi o registro das falas desses 
professores na mesa redonda “Sobre o trabalho de ensinar música — um encontro 
com docentes da escola pública”, que adiante comentaremos mais detalhadamente. 
Dentre as falas dos professores, algumas foram relevantes para minha pesquisa, 
como a fala da professora Katia Araújo, que relatou um pouco de sua experiência no 
Colégio de Aplicação da UFRJ, dizendo que a disciplina na escola era marginalizada, 
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sem espaço, e que obstáculos foram derrubados com o trabalho musical apresentado, 
sem precisar de brigas pessoais, apenas mostrando um trabalho de qualidade.  

O professor da Faculdade de Educação da UFRJ, Gilberto Vieira, falou sobre 
o fato do ingresso da música no espaço escolar ser um processo, e que ocupar esse 
espaço com música, fazer música dentro da escola, pode ser até mais válido do que 
atividades extracurriculares de música. Completou sua fala dizendo que o 
posicionamento dos professores ajuda na valorização da música no espaço escolar. 

Já o professor da Escola Municipal Roma, Jerônimo Nascimento, disse que ao 
ser “jogado” em uma sala de aula com 60 alunos, sem muitos recursos, teve que 
desenvolver metodologias e didáticas próprias para conseguir ensinar. 

Por fim, o professor da Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga, José 
Carlos Teixeira, diz que em sua escola os conflitos eram difíceis, então foi melhor 
assumi-los e trabalhar a música a partir deles. 

O espaço conquistado pela Música na Educação Básica: um estudo 
sobre a conduta docente na valorização da disciplina 

O tema da outra pesquisa veio como fruto das observações das aulas de 
Didática da Música e de Prática de Estágio Supervisionado, onde, frequentemente, 
abordávamos questões que envolvem a prática do ensino musical em escolas 
regulares. Senti algumas inquietações ante os reclames recorrentes dos colegas 
licenciandos a respeito do latente menosprezo da disciplina Música em comparação 
às demais matérias do currículo. Por vezes, ouvi o discurso dos meus colegas de 
classe: “Os alunos veem a aula de música como brincadeira”; “A escola não dá 
importância às aulas de música tal qual a de matemática”; “A diretora pede: faz 
alguma musiquinha com eles e pronto”.  Contudo, o questionamento se deu no 
seguinte sentido: O que nós, como educadores musicais, estamos efetivamente 
fazendo diante de tal constatação? Cientes do quadro de dificuldade que nos espera 
e insatisfeitos com essa realidade, o que é possível fazer, ou qual direcionamento 
tomar a fim de que possamos valorizar a arte e a educação musical nas escolas?  

Essa pesquisa objetiva investigar a conduta dos professores de música, vendo 
o que tem sido feito em sala de aula que possa gerar uma apreensão das aulas de 
modo valorizado pelos alunos e a comunidade escolar num todo. Para tanto, foram 
feitas entrevistas com quatro professores, atuantes em escolas da rede pública de 
ensino do Rio de Janeiro, coletando, por meio de entrevista semiestruturada, 
narrativas da realidade da prática escolar desses profissionais. Além disso, contei 
com visitas às aulas, áudios, fotos, buscando delimitar o modo como atuam na 
condução do ensino da música na educação básica. 

Para melhor viabilidade do diálogo, estabeleci alguns temas para abordagem 
na entrevista, a saber: 

 
● Experiência e formação profissional; 
● Música no espaço escolar e sua receptividade; 
● Conduta docente e planejamento das aulas; 
● Valorização da disciplina no espaço escolar. 

 
O planejamento das aulas e o cuidado em atender ao gosto musical dos alunos 

foram apontados como fatores significativos para a realização da música no espaço 
escolar de modo elevado. Contudo, numa tentativa de ampliar a coleta de dados, 
foram formuladas mais duas questões, enviadas por email, em momento posterior 
às entrevistas. Na primeira, os entrevistados foram questionados sobre a valorização 
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da música na escola, e em que sentido a conduta do professor poderia afetá-la. Na 
segunda, foi oferecida uma lista com o que denominei “fatores” capazes de 
influenciar a conduta do professor em sala. Foi solicitado que enumerassem essa lista 
em ordem de prioridade. Com exceção de um entrevistado, todos os professores 
responderam. Com base nos resultados, foi feito um gráfico que apontou ser o 
planejamento escolar o fator que mais auxilia o professor a valorizar a disciplina no 
espaço escolar. Abaixo, apresento a lista sugerida para numeração em ordem de 
prioridade, e em seguida um gráfico (Figura 1) com o resultado: 

 

Figura 1 - Fatores favoráveis ao trabalho docente: lista para numeração em ordem de prioridade e 
resultado do questionário.  

Observa-se uma coerência nas duas etapas da coleta de dados, sendo 
importante ressaltar, contudo, a fala reiterada dos entrevistados em concluir que o 
planejamento serve apenas de apoio, não esgotando os recursos de que o professor 
precisa dispor, para ministrar as aulas. Diante da diversidade e desafios de cada 
turma, ressaltam a necessidade de valer-se de metodologias variadas. 

Ampliando os horizontes da pesquisa, o orientador, José Alberto Salgado, nos 
incentivou a realizar uma mesa-redonda. Nesse encontro, pudemos receber 
professores que contribuíram para nossa pesquisa, além da participação de colegas 
licenciandos. As falas retrataram questões da prática docente, tendo como 
disparador os temas das pesquisas envolvidas. Desse modo, ouvimos relatos de 
conquista de espaço para a disciplina, superação de conflitos políticos, fazer musical 
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no cotidiano da escola, dentre outros. O evento (Figuras 2 e 3) constituiu uma forma 
enriquecedora de levantamento de dados para a pesquisa, dada a diversidade de 
experiência dos participantes e a possibilidade de diálogo com os licenciandos, o que 
promoveu questionamentos para além dos nossos. 

Rodas para Pensar — análise de um encontro com docentes de música 
na escola pública 

No dia 6 de dezembro de 2016, realizou-se na Escola de Música-UFRJ, o 
primeiro encontro da série “Rodas para pensar — encontros para conhecer o trabalho 
musical”. A série integra as atividades do projeto de pesquisa “Práticas de 
interlocução e registro etnográfico sobre o trabalho com música”, coordenado por 
José Alberto Salgado e Frederico Machado de Barros, junto ao Programa de Pós-
graduação em Música, UFRJ (Figura 2). Demos àquele primeiro encontro o título 
“Sobre o trabalho de ensinar música — um encontro com docentes da escola pública”. 
Tendo em mente a temática de dois TCC em andamento no grupo, destacávamos 
como tópicos de interesse especial: a valorização da Música por meio da prática 
docente e a relação entre o fazer musical e o espaço escolar (Figura 3).  

 

 

Figura 2 - Professores convidados para o encontro e coordenador do projeto de pesquisa 

Convidamos para o encontro os professores Katia Araújo (CAp-UFRJ), 
Gilberto Vieira (FE-UFRJ, prof. substituto), Jerônimo Nascimento (Escola 
Municipal Roma; Escola Municipal Prof.ª Leocádia Torres; CREJA) e José Carlos 
Teixeira (Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga; FAETEC). Na abertura, o prof. 
José Alberto Salgado e as licenciandas Áquila Simões e Monalisa Silveira indicaram 
questões norteadoras para a discussão: O que os professores fazem para valorizar a 
disciplina Música? O que fazer, como professora, para que haja música na escola? 

Nesta última seção, tratamos de analisar nossas anotações sobre a exposição 
dos convidados e a discussão com os participantes naquele dia. E pudemos sintetizar, 
a tempo para esta publicação, uma primeira categoria saliente dentre as 
apresentações dos convidados. Delineamos essa categoria como política, num 
âmbito profissional específico, como se indica nos parágrafos a seguir.  
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Figura 3 - Estudantes de Licenciatura em Música (UFRJ), participantes do encontro “Sobre o 
trabalho de ensinar música — um encontro com docentes da escola pública” 

Refletindo sobre o trabalho de ensinar música na escola, a profª Katia Araújo 
dá relevância à dimensão política, de um modo que podemos interpretar como uma 
política da docência. Argumenta que, no caso de sua instituição, foi preciso sair do 
“fundo da escola”, de uma posição de “submatéria", que “não vale nada” (segundo 
dizem colegas), e associada apenas a festas (como deu a entender uma diretora). 
Mesmo entre alunos, dizia-se que era a aula de “não fazer nada”. Para mudar esse 
quadro e ocupar uma nova posição, passou-se a mostrar à comunidade escolar a 
produção musical de alunos e professores. Como exemplo, a professora relata que no 
próprio dia do encontro, mais cedo, foi possível sentir um impacto entre os colegas, 
quando assistiram ao filme que mostrava as atividades do ano, nas aulas de Música. 
Katia enfatiza que “o professor precisa mostrar seu trabalho, para que haja 
valorização da disciplina na escola”. Também declara que, em sua escola, a disciplina 
Música — antes “sabotada” — ganhou espaço por conta da formação de um grupo de 
seus professores, que “passaram a ter três votos no Conselho”.  

Podemos integrar a essa categoria de política da docência o que disse o prof. 
Gilberto Vieira: “é importante que se compreenda a escola como campo de disputa”, 
como “uma vertente da sociedade”. Nesse quadro, o êxito do professor depende de 
permanência no posto — “é importante permanecer na escola por um tempo...”. Ou, 
como diz Katia Araújo, é preciso “tempo suficiente para sofrer e criar raízes”. 
Depende-se, reforça Gilberto, de ocupar o espaço da escola com música, e de 
“construir o trabalho como processual”. 

O professor também precisa desenvolver a habilidade de escutar, estar à 
escuta de tudo que os alunos falam na sala, o que propõem, e isso requer tempo. 
Gilberto destaca a importância de ser atento ao aluno e, por metáfora, fala em 
“utilizar o lado músico” nesse processo de escuta: “costumo pensar na turma como 
uma banda”. 

Também incluímos na mesma chave o que diz o prof. José Carlos Teixeira, 
para quem “conflitos fazem parte do cotidiano escolar”, sempre presentes e 
renovados, com docentes e discentes atuando na disputa. Ele propõe “assumir o 
conflito como condição de produção do conhecimento, já que não se pode esperar 
por sua superação para começar a trabalhar”. Relata um processo que teve 
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momentos de insucesso e de ação metodológica remodelada — a qual, entre outros 
pontos, contemplou a teorização de um colega, professor de Geografia: “a escola não 
é espaço estático; há territórios ocupados temporariamente por diferentes 
autoridades”. 

Com essa premissa e com a constatação de que “todos (os alunos da escola) 
usavam celular para ouvir música”, José Carlos organizou uma atividade-eixo: a 
montagem de uma equipe de som para atuar no recreio. Passou então a considerar 
aquela atividade como um “tempo de emergência dos conteúdos para a aula”, com 
que se viabilizava um levantamento e reconhecimento de saberes, de recursos e de 
mediações presentes entre os estudantes. Toda a organização e a avaliação da 
performance de uma pequena equipe de som “passaram pela aula de música”. 

Também nos parâmetros de valorizar uma “escuta do outro” e de valorizar a 
“cultura do aluno”, Katia afirma que o trabalho de ensinar música se potencializa 
quando permite aos alunos uma vivência de repertório, de cultura e sentir o 
reconhecimento de que ali fazem música. 

Concluímos considerando que a categoria política da docência é capaz de 
abranger ainda outras falas. Por exemplo, o pedagogo Isaías Rosa, que participou do 
encontro, lembrou ser comum que se veja “o magistério como um sacerdócio”, e 
perguntou se isso é prejudicial ou vantajoso para o professor. Talvez possamos ver 
essa pergunta, assim como a resposta que lhe deu o prof. Jerônimo Nascimento — 
“para contrapor ao sacerdócio, é preciso fomentar autonomia de estudantes” —, 
como consideração ética, uma reflexão sobre valores sociais e comportamento na 
docência, o que ao menos ocupa uma área em comum com a consideração de relações 
políticas. Tal interseção está implicada, sinteticamente, numa fala da profª Katia, ao 
propor uma postura de docência diante das dificuldades desse trabalho com a 
música: “(importa viver) um presente de empenho e de rede: construir laços, 
fortalecendo-se profissional e politicamente”.  

Referências 

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução — elementos para uma 
teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 

BOURDIEU, Pierre. Outline of a theory of Practice. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977.  

BUENO, Paula; BUENO, Roberto. Uma proposta metodológica para se ensinar música 
musicalmente. Educere, Paraná, pp. 8430-8433, out. 2009. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever”. In: O 
trabalho do antropólogo, pp. 17-35. São Paulo: Ed. Unesp, 1988. 

SALGADO, José Alberto; GANC, Davi; ERTHAL, Júlio; PERES, Leonardo; GREGORY, 
Jonathan. Refletindo sobre a interlocução em pesquisas com música. Debates, n. 12, pp. 93-
105, jun. 2014. 

SALGADO, José Alberto. Questões de método e interlocução em pesquisas com práticas de 
música. El oído pensante 2 (2). Disponível em 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante. Acesso em 12/12/2014. 

 
 


