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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou compreender como se dá o aprendizado de flauta doce no Ensino 

Médio, a partir da experiência da disciplina de Estágio Supervisionado em Música II, do 

Curso de Graduação em Música: Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul. A partir de uma abordagem qualitativa, com método de pesquisa documental, e a coleta 

dos dados feita a partir da coleta de documentos e análise de conteúdo, busquei relacionar as 

atividades que proporcionam o aprendizado, investigar a função do professor e analisar a 

contribuição da prática de conjunto instrumental no aprendizado de flauta doce. As teorias 

que embasaram este trabalho partiram das competências docentes, da transposição didática, da 

Educação Musical e da prática de conjunto instrumental. Durante o processo de análise de 

dados, foi possível ver que o plano de ensino elaborado pelo professor para as aulas de música 

buscou contemplar modelos como apreciação, criação, execução, conhecimentos teórico-

musicais e a prática de conjunto instrumental. Estas atividades, ao analisa-las, é possível 

observar grandes referências ao Modelo C(L)A(S)P de Swanwick, por priorizar um ensino 

através do engajamento ativo e direto com a música. Em sua proposta para o estágio, o 

professor coloca a flauta doce como o centro do aprendizado musical, mas também, apresenta 

o instrumento como uma possibilidade deste aprendizado, e não como a única. Percebeu-se 

que o trabalho do professor foi baseado em competências docentes para o ensino e para o 

aprendizado dos alunos, sendo que nesta análise, destacam-se as competências de respeito e 

de organização e direcionamento das situações de aprendizagem e ainda sobre o envolvimento 

dos alunos no processo de aprendizagem e no trabalho em equipe. Quanto aos resultados da 

pesquisa, foi possível analisar, também, o envolvimento significativo e a evolução dos alunos, 

no que diz respeito à prática de conjunto instrumental, concluindo que o aprendizado de flauta 

doce no Ensino Médio acontece por meio desta prática em conjunto com outros instrumentos 

musicais e com a contribuição de outros elementos que compõem a educação musical.         

 

Palavras-chave: Educação Musical. Flauta Doce. Ensino Médio. Aula de Música. 

 



ABSTRACT 

 

The present research sought to understand how the flute learning in high school, from the 

experience of the discipline of Supervised Stage in Music II, of the University Graduate 

Music Course: Licenciatura, from the State University of Rio Grande do Sul. Of a qualitative 

approach, using a documentary research method, and the collection of data made from the 

collection of documents and content analysis, I sought to relate the activities that provide the 

learning, to investigate the teacher's role and to analyze the contribution of the whole practice 

instrumental in the learning of flute. The theories that supported this work were based on 

teaching skills, didactic transposition, Musical Education and the practice of instrumental 

ensemble. During the process of data analysis, it was possible to see that the teaching plan 

elaborated by the teacher for the music classes sought to contemplate models such as 

appreciation, creation, execution, theoretical-musical knowledge and the practice of 

instrumental ensemble. By analyzing these activities, we can observe large references to the 

Swanwick Model C(L)A(S)P, for prioritizing a teaching through active and direct engagement 

with music. In his proposal for the stage, the teacher places the flute as the center of musical 

learning, but also presents the instrument as a possibility of this learning, and not as the only 

one. It was noticed that the work of the teacher was based on teaching competences for the 

teaching and the learning of the students, being that in this analysis, the competences of 

respect and organization and direction of the learning situations stand out, as well as the 

involvement of the students in the learning process and in teamwork. Regarding the results of 

the research, it was also possible to analyze the significant involvement and evolution of the 

students, regarding the practice of instrumental ensemble, concluding that the learning of flute 

sweet in High School happens through this practice in conjunction with others musical 

instruments and with the contribution of other elements that make up musical education. 

 

Keywords: Musical Education. Sweet Flute. High School. Music Class. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho de conclusão de curso se depara com minha própria história de vida 

musical, história essa que me fez chegar nesta pesquisa.  

Desde criança tinha uma enorme curiosidade e gosto em explorar sons, fazer barulho, 

observar objetos sonoros, e desejava muito aprender a tocar um instrumento musical.  

 Aos nove anos de idade, na EMEF Esperança, na cidade de Montenegro, no Rio 

Grande do Sul, tive a oportunidade de ter contato com um instrumento musical pela primeira 

vez. Tratava-se de participar de um contraturno escolar em que eram oferecidas diversas 

atividades, dentre elas aula de flauta, violão, teatro, dança, trabalhos manuais, informática e 

esportes. A escola oferecia a oportunidade para que cada aluno escolhesse duas atividades das 

quais mais gostavam de fazer, para realizar em determinado dia da semana. 

 No início, escolhi a oficina de esportes e informática para realizar no mesmo dia. 

Porém, ao escutar o som das flautas, tive muito interesse pela oficina, e então pedi para trocar 

para a flauta. Imaginei que esta seria a oportunidade de aprender um instrumento musical, 

oportunidade que sempre quis. A professora Luciane, da oficina de flauta, questionou-me se 

eu estaria disposto a me dedicar e estudar bastante, pois os colegas já estavam em 

determinado nível de avanço, afinal, já tinha ocorrido algumas aulas. Respondi que sim, e que 

estava disposto, a me dedicar para conseguir acompanhar meus colegas, e tocar no mesmo 

nível que eles.  

 Durante essa caminhada de estudos, apareceram algumas dificuldades: o fato de morar 

em uma casa compartilhada com outra família fazia com que o som da flauta se tornasse um 

problema para minha família e alguns vizinhos. Tive que improvisar e dar conta dos meus 

estudos, afinal eu havia dado minha palavra para mim mesmo de que iria conseguir 

acompanhar meus colegas, e assim, conseguir tocar flauta doce.  

 Conforme o tempo passava, eu percebia que estava alcançando meus colegas, e mais 

rápido do que eu imaginava, já estava tocando no mesmo nível que eles. Esta situação me fez 

refletir sobre a intensidade dos meus estudos: pensei que se continuasse a me dedicar da 

mesma forma, logo eu estaria, então, tocando um nível a mais do que meus colegas, o que de 

fato aconteceu. Aproximadamente um mês depois eu estava sendo monitor da oficina de 

flauta, exatamente na época em que os meus colegas estavam começando a aprender as notas 

agudas, tocadas com as duas mãos.  

 Um fato muito marcante para mim foi minha primeira apresentação em grupo. Era a 

inauguração da reforma do posto de saúde da comunidade. A escola foi convidada para fazer 
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uma apresentação; então, minha professora de flauta doce, a professora Luciane me disse que 

tocaríamos a música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. Eu faria a primeira voz e teria uma 

parte solo na música. Fiquei muito preocupado em não errar, pois, até hoje, o nervosismo 

toma conta de mim em qualquer situação que eu precise tocar flauta. Além de ser um desafio 

para mim e de ser minha primeira apresentação, a música que iríamos tocar também era 

especial, pois era uma música da minha terra natal. Fui, toquei, deu tudo certo.  

 Uma segunda apresentação também me marcou muito. Era aniversário do prefeito da 

cidade, eu e meus colegas de flauta faríamos uma apresentação para o prefeito no gabinete 

dele. Eu tocaria o repertório com meus colegas e teria que tocar o hino da cidade sozinho, um 

grande desafio para quem recém estava na sua segunda apresentação. O que me marcou além 

da apresentação foi o fato de o prefeito ter ganho uma camisa da escola e dizer que, ao usar a 

camisa, sempre se lembraria do hino da cidade tocado na flauta.  

 Como qualquer pessoa, estamos expostos a imprevistos e contratempos em nossas 

vidas; estávamos preparando uma linda apresentação de Natal na escola, um repertório muito 

rico musicalmente e cheio de solos para mim. Até que depois de um ensaio, fomos, o time da 

flauta jogar futebol contra o time do violão. Caí, quebrei a perna e fiquei quatro meses e meio 

com a perna engessada, comprometendo minha participação na apresentação. Fiquei muito 

triste em deixar meus colegas na mão; então, decidi que eu iria participar igual, não sabia 

como, mas iria. Pedi, então, o repertório original para a professora e comecei a estudar em 

casa, ali mesmo, deitado, com a perna engessada, sem poder me mexer muito. Algumas vezes 

a professora Luciane visitava-me em minha casa, com seu violão, para ensaiar comigo.  

 Passados dois meses de estudos e ensaios em casa, chegou o dia da apresentação; 

havia combinado com a professora que ela iria me buscar em casa e que minha mãe me 

ajudaria arrumando um par de muletas para minha locomoção. E fui. Chegando ao portão da 

escola, ocupando os três bancos de trás do carro, fui recebido com muita festa por meus 

colegas da flauta, todos em volta do carro, mostrando as flautas, até que aconteceu a 

apresentação, linda, a mais linda apresentação que vivi até hoje. Naquele momento eu percebi 

que a flauta era uma porta aberta em minha vida.  

 O tempo foi passando, fui amadurecendo musical e pessoalmente, até que comecei a 

me envolver com bandas escolares. Naquele ano, surgiu a oportunidade de fazer um curso 

para coordenadores de bandas escolares, na Fundação Municipal de Artes de Montenegro 

(FUNDARTE), era mais uma porta musical que se abria para mim. O legal era que alguns dos 

meus colegas da flauta também participariam.  
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 Após essa experiência passei a sair da minha zona de conforto, que era a flauta, e 

passei a me envolver mais e melhor com as bandas marciais e as bandas escolares.  

 Minha primeira inserção em uma banda marcial foi direto como instrutor da banda. Eu 

era aluno do Colégio Ivo Bühler – Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) quando 

soubemos que naquele ano a escola não teria banda para se apresentar no desfile de sete de 

setembro. Incomodado com aquela situação, eu, com doze anos de idade, procurei o diretor da 

escola e questionei-o sobre o porquê de não termos a banda naquele ano. Ele explicou-me que 

era devido à falta de profissional, à precariedade dos instrumentos e, acima de tudo, pela falta 

de verba da escola para realizar o reparo daqueles instrumentos. 

 Coloquei-me a disposição dele e falei que ensaiaria a banda da escola, de graça; falei, 

inclusive, que começaria no mesmo dia um trabalho de mobilização. Porém, ele me disse que 

não, não poderia me deixar fazer isso, pois eu era muito novo e a maioria dos alunos que 

tocavam na banda tinha até dezessete anos. Depois de muito insistir, vários dias, ganhei a 

oportunidade de ensaiar a banda; não foi fácil, precisei mobilizar os alunos da escola, fazer 

rifa para comprar instrumentos, organizar horários de ensaio e, ainda, ser aluno, pois eu 

também tinha obrigações como estudante. Aconteceu o desfile, foi lindo, me senti muito 

orgulhoso. 

 Depois do episódio com a banda do CIEP, vi que a banda marcial poderia ser um 

campo profissional para mim. No terceiro ano ensaiando a banda da escola, fomos convidados 

para fazer a abertura do desfile daquele ano, um reconhecimento pelo trabalho, pois 

historicamente sempre quem fazia a abertura do desfile era a brigada militar.  

 Depois da abertura do desfile e de outras apresentações com a banda da escola, 

comecei a receber convites para ensaiar outras bandas escolares, começando oficialmente a 

ver a música como uma profissão. Foram experiências excelentes. Até hoje já ensaiei diversas 

bandas da cidade de Montenegro, e uma de Capela de Santana. 

 Quando cheguei ao Ensino Médio, comecei a me interessar de forma mais concreta 

pela música. Percebi que havia cursos superiores na área e que, inclusive, existe um na minha 

cidade, onde logo me imaginei estudando. Minha turma do Ensino Médio foi a primeira a 

participar da nova modalidade do ensino proposta pelo governo do estado, o Ensino Médio 

Politécnico, em que algumas disciplinas tiveram carga horária reduzida para abrir espaço para 

uma disciplina nova, a disciplina de Seminário Integrado, cujo objetivo era trabalhar projetos 

de pesquisa com os alunos.  

 Gostei muito desta modalidade nova; passei a pesquisar sobre a música, e tive por dois 

anos consecutivos meu trabalho premiado com o primeiro lugar na Feira Científica da escola, 



15 

 

além de uma classificação para a Mostra Estadual Politécnica, único trabalho da minha escola 

presente lá.  

 Nesta história, eu percebia que cada vez mais eu estava próximo da música; então, 

decidi encarar isso abertamente comigo mesmo; realizei o Enem e me inscrevi no Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) para pleitear a vaga na Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS), e, naquele momento, percebi que tinha dado um grande passo na minha vida.  

 Logo quando entrei na universidade, voltei a ter contato com a flauta doce durante as 

disciplinas de prática instrumental; estava um pouco fora de forma, pois estava me dedicando 

às bandas escolares, e deixei de lado a flauta por um tempo.  

 Voltando a praticar o instrumento, deparei-me com situações que eu considerava 

importantes, mas necessárias de serem investigadas, como a inserção do instrumento nas 

demais disciplinas, por exemplo.  

 Uma grande experiência que possibilitou analisar meus questionamentos a respeito da 

flauta doce aconteceu no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). 

Tive ali pela, primeira vez, acesso a um espaço de ensino munido de informações vindas do 

curso superior, que me renderam muitas reflexões. No PIBID, também tive o primeiro contato 

com a produção científica.  

Chegando ao Estágio Supervisionado em Música II, etapa em que acontece a 

experimentação da docência no Ensino Médio, tive que elaborar um plano de ensino para a 

turma que lecionaria durante este estágio. Para tanto, em minhas pesquisas de materiais e 

possibilidades de práticas, percebi que uma parte significativa das produções científicas e 

materiais didáticos sobre flauta doce contemplam o instrumento apenas como ferramenta de 

musicalização e iniciação musical, como se todos aqueles que querem aprender um 

instrumento de sopro, deveriam começar tocando flauta e, depois, como uma espécie de 

instrumento de introdução, ir para um instrumento mais “sofisticado” e “mais importante”.  

Essa perspectiva não considerava a flauta como instrumento de estudo específico, e, 

também, desconsiderava seu potencial artístico e técnico para o desenvolvimento de 

habilidades musicais. Ainda, percebi que a flauta doce é conceituada, nestes estudos, como 

instrumento voltado ao público infantil. Em contrapartida a estas posições, meu interesse em 

investigar flauta doce no Ensino Médio e, consequentemente, o surgimento dos 

questionamentos desta investigação,, aconteceu após querer investigar como o ensino e o 

aprendizado deste instrumento aconteceria em outras faixas etárias e em outras etapas da 

Educação Musical, como é o caso do Ensino Médio.  
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Sendo assim, esta pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: como 

acontece o aprendizado de flauta doce no Ensino Médio? Desse modo, o objetivo geral da 

presente pesquisa é compreender como se dá o aprendizado de flauta doce no Ensino Médio. 

Como objetivos específicos busquei relacionar atividades que proporcionam o aprendizado de 

flauta, investigar a função do professor no aprendizado de flauta doce e analisar a 

contribuição da prática de conjunto no aprendizado de flauta doce.  

Na revisão de literatura busquei autores que abordassem o Ensino Médio e a 

juventude, como Krawczyk (2011), Oliveira (2007), Pais (1993), Abramo (2005), Freitas 

(2005), Groppo (2000), León (2005), Ariotti (2007), Leon (2005), Pochmann (2004) e 

Abramovay (2005). A legislação vigente do Ensino Médio foi tratada com base em Krawczyk 

(2009), Sposito (2009), Oliveira (2011), Pires (2005), Frigotto (2005), Andrade (2006), 

Sanchis (1997), Brasil (2011), Barbosa (2017), Santana (2003) E Richter (2008). E, por fim, 

para a formação de professores foram considerados autores como Vaillant; Marcelo Garcia 

(2012), Zeichner (1993), Nóvoa (1992), Alarcão (1996) e Schön (2000). 

 Como metodologia foi utilizada a abordagem qualitativa (GODOY, 1995; 

SEVERINO, 2007; GOLDENBERG, 2001; DEMO, 2000; MINAYO, 2007; BAUER, 2002; 

AARTI. 2002; BALSINI, 2006; FLICK, 2009), a pesquisa documental como método 

(GODOY, 1995; BAILEY, 1992; RODRIGUES, 2013; CELLARD, 2008; LÜDKE, 1986), e 

a coleta dos dados foi realizada por meio da coleta de documentos (CORTE, 2015; LEMKE, 

2015; TARDIF, 2005; IMBERMONT, 2005; PIMENTA, 2012; LIMA, 2012; SILVA, 2012), 

a partir da análise do Relatório de Estágio. A análise dos dados foi feita a partir da técnica de 

análise de conteúdo (MORAES, 1999; OLABUENGA, 1989; ISPIÚZA, 1989).  

 Como referencial, utilizei, na Educação Musical, García (2014) e Swanwick (1999; 

2003), as competências docentes para ensinar, de Perrenoud (2000) e a transposição didática, 

de Forquin (1993).  

 Nos procedimentos de análise de dados, alguns pontos destacaram-se por sua 

importância tanto das questões de pesquisa quanto os objetivos da mesma.  

 Em se tratando da educação musical, foi possível perceber que as atividades propostas 

para a aula de música, em sua grande maioria, estavam relacionadas à perspectiva de 

Swanwick (2003). Os planejamentos aconteciam seguindo o plano de ensino proposto pelo 

professor a partir de suas reflexões e avaliação de aulas passadas, quando ele considerava os 

pontos positivos e negativos da aula.  

 As competências docentes, de Perrenoud (2002), foram importantes no processo de 

apropriação da prática enquanto professor; na análise, percebe-se que tais competências 



17 

 

subsidiaram tanto o ensino quanto a aprendizagem. Nesta perspectiva, o professor se viu no 

lugar de criar situações de aprendizagem diante das reflexões apresentadas; além disso, cabe 

referir que, a partir destas competências, situa-se o processo de aprendizagem dos alunos.  

 No que diz respeito à pratica de conjunto instrumental, esta aconteceu de forma 

conectada à flauta doce junto com outros instrumentos, podendo-se concluir que o 

aprendizado musical desta forma enriqueceu a aula além do conhecimento musical, 

possibilitando que o aprendizado de flauta doce seja mais rico musicalmente.  

 O presente trabalho está organizado na seguinte estrutura: introdução, revisão de 

literatura, metodologia, referencial teórico, resultados e análise dos dados, considerações 

finais e referências bibliográficas.  
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1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

1.1 SOBRE O ENSINO MÉDIO E JUVENTUDE  

 

 De todas as etapas da Educação Básica, certamente o Ensino Médio tem sido a que 

mais tem produzido debates no sistema educacional brasileiro, seja pelo ensino, acesso, 

permanência, qualidade e, até mesmo, sua identidade (KRAWCZYK, 2011; OLIVEIRA, 

2007). Estas discussões permitem analisar e ampliar as reflexões a respeito de estudos e 

pesquisas que abordam o Ensino Médio como etapa da Educação Básica, e também sua 

conexão com a juventude, condição majoritária entre os estudantes do Ensino Médio das 

escolas públicas e privadas.  

 O estudo realizado por Pais (1993), sobre culturas juvenis, aponta que “a juventude 

deve ser olhada não apenas na sua aparente unidade, mas, também, na sua diversidade”. O 

autor observa a não existência de uma única forma ou conceito para definir juventude, que 

atravesse os “diferentes campos semânticos que lhe aparecem associados” (PAIS, 1993, p. 

37), o que nos permite uma ampla forma de olhares sobre a juventude, inclusive de teorias 

que a abordam.  

 Dentre muitos autores que amparam minha temática de pesquisa envolvendo 

juventude, alguns como Abramo (2005), Freitas (2005), Groppo (2000), León (2005) trazem a 

perspectiva de designação da fase que divide a infância da maturidade, que podemos chamar, 

também, de fase adulta. São elas a adolescência e a puberdade. Segundo Groppo (2000), 

juventude é um termo usado pela sociologia, quando trata do período que ocorre entre as 

funções sociais da infância e as funções sociais do adulto. Já adolescência, ainda segundo 

Groppo (2000, p. 14), é um termo criado pela psicologia, pela psicanálise e pela pedagogia, 

que se refere às “mudanças na personalidade, na mente ou no comportamento do indivíduo 

que se torna adultas”. Os conceitos de adolescência e juventude correspondem a uma 

construção social, histórica, cultural e relacional, que através de diferentes épocas e processos 

históricos e sociais vieram adquirindo denotações e delimitações diferentes (LEÓN, 2005, p. 

10). 

 Analisando essas relações efetivamente entre a juventude e o Ensino Médio, Ariotti 

(2007) aponta que geralmente os estudantes apresentam comportamentos heterogêneos, em 

função de ser esse, um período de descobertas, buscas, aceitações, rejeições, que por sua vez 

os levam, por inúmeras vezes, a serem rotulados ou não compreendidos pelo mundo adulto. O 
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período da juventude é marcado pelo processo de construção de identidade. A este processo 

juntam-se qualidades individuais, familiares, sociais, culturais e históricas. Conforme Abramo 

(2005), determinado numa época, este processo complexo se dá em níveis simultâneos: 

pessoal, geracional e social. León (2005) aponta que é preciso entender que os estilos de vida 

do jovem são muito diferentes, devido à rede de relações que estabelece desde o seu 

nascimento, até tornar-se autônomo. De acordo com o autor:  

 

As tarefas de desenvolvimento e especificamente o processo de construção de 

identidade juvenil, se entende como um desafio que, ainda que seja comum aos 

adolescentes e jovens (ou a maioria) quanto à emergência da necessidade de 

diferenciar-se dos demais, e consequentemente de sentir-se único, não se manifesta 

da mesma maneira ou de forma homogênea, ao contrário, a diversidade é a sua 

principal característica. (LEÓN, 2005, p. 14). 

 

 

Como afirma León (2005, p. 16) “a verdade é que não existe somente uma cultura 

adolescente ou juvenil, mas várias, bem como estilos de vida diferenciados”. A situação social 

dos jovens leva à tradução dos diferentes percursos experimentados e vividos no tempo e em 

um determinado espaço físico. Os jovens têm trajetórias de vida muito diferentes. E, de 

acordo com Lima (2004), são justamente estas trajetórias que nos alertam de que hoje não se 

pode mais falar em juventude, no singular, mas em juventudes, para não esquecer as 

diferenças e desigualdades que atravessam esta condição.  

Ariotti (2007) enfatiza, também, que estas juventudes que frequentam o Ensino Médio 

são uma realidade palpável, que têm sexo, idade, etnia, fases, configurando uma época cuja 

duração não é para sempre. Tal realidade irá depender das suas condições materiais e sociais, 

dos seus contextos, das suas linguagens e de suas formas de expressão. Ainda que a fase 

juvenil esteja presente em todas as classes, esta não acontece de forma homogênea a todos. 

Pochmann (2004, p. 231) salienta que “o modo de ser jovem difere muito, principalmente 

quando há diferenças significativas entre estratos de renda no conjunto da população”. 

Pensando na escola com sua responsabilidade e o papel de acolher esta juventude 

presente no Ensino Médio, é sua obrigação estar preparada para não se tornar omissa a toda 

essa fase que vive o aluno, garantido que esteja incluído no contexto educacional, através da 

perspectiva pedagógica. É preciso uma preparação da escola em assumir as devidas condições 

em que vivem os alunos, “criando estratégias de acesso, pertencimento, permanência e 

qualidade, pautadas no respeito ao outro e na inclusão de todos no processo ensino-

aprendizagem” (ABRAMOVAY, 2005, p. 37).  



20 

 

1.2 DO ENSINO MÉDIO E SUA AGENDA 

 

Respaldado pelo Art. 205, Seção I, Capítulo III da Constituição Federal de 1988, o 

Ensino Médio faz parte da Educação Básica no sistema educacional brasileiro, com sua oferta 

mantida obrigatoriamente na rede pública de ensino, pelos governos estaduais e federais. 

Estende-se sua oferta também para a rede privada, desde que esteja supervisionado e 

fiscalizado pelos órgãos responsáveis pela educação no Brasil, a fim de garantir o 

cumprimento das normas gerais da educação nacional e desde que tenha sua autorização e 

avaliação de qualidade pelo poder público. No entanto, esta etapa da Educação Básica tem 

sido intensamente adaptada perante o padrão e perspectiva social da população, sendo 

fortemente pesquisada e estudada pela área das políticas educacionais nos mais vastos pontos.  

O estudo realizado por Krawczyk (2009) apresenta algumas ideias que podem 

contribuir para o debate sobre o Ensino Médio no Brasil, a partir das condições existentes nas 

instituições, das políticas educacionais em curso e dos desafios colocados pela realidade 

social, econômica e política. A autora aborda ainda a importância política, social e econômica 

da expansão e obrigatoriedade do Ensino Médio, o caráter cultural da escola e sua relação 

com a chamada “sociedade do conhecimento”, o papel do Ensino Médio para a juventude, as 

novas demandas para os docentes, entre outros. 

Ainda para Krawczyk (2009), o caráter progressivamente obrigatório demonstra a 

importância política e social que o Ensino Médio possui devido à desigualdade educacional, 

ainda presente no país, contribuindo para que apresente uma crescente demanda pelo diploma.  

Por meio de algumas críticas, autores como Krawczyk (2009), Sposito (2009), 

Oliveira (2011), Pires (2005) afirmam que a expansão do Ensino Médio, iniciada nos 

primeiros anos da década de 1990, não pode ser caracterizada, ainda, como um processo de 

universalização nem de democratização, devido às altas porcentagens de jovens que 

permanecem fora da escola, à tendência ao declínio do número de matrículas, desde 2004, e à 

persistência de altos índices de evasão e reprovação; Frigotto (2005) complementa, 

salientando que o processo de expansão reproduz as desigualdades regionais de sexo, cor, raça 

e modalidade de oferta: Ensino Médio de formação geral e ensino técnico de nível médio para 

além dos desafios da universalização do acesso e da igualdade de oportunidades educacionais.  

Analisando a taxa de escolaridade da população brasileira, Andrade (2016) aponta que 

ela ainda é baixa, mesmo quando comparada a países vizinhos, como Argentina, Chile e 

México. A autora refere-se, ainda, à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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(Pnad/IBGE (2014), a qual aponta que o número médio de anos de estudo, para o Brasil, era 

de 7,7 anos, em 2014, e a maior média, 8,4 anos, está na região sudeste.  

Historicamente o Ensino Médio apresenta dificuldades na construção de sua 

identidade. Andrade (2016) e Oliveira (2016), em seus estudos, mostram que o Ensino Médio 

tendo sido desenvolvido na ociosidade do Ensino Fundamental, aproveitando a estrutura 

desenvolvida para atender a crianças e adolescentes, muitas vezes no período noturno, até 

poucas décadas, representava um patamar da escolaridade que poucos alcançavam. Para as 

autoras:  

 

Essa etapa da Educação Básica enfrenta a dificuldade de se caracterizar como tal, já 

que, para muitos, ela enseja a noção de terminalidade. Contudo, ao lado da 

“formação geral do educando”, o Ensino Médio também pode oferecer o preparo 

“para o exercício de profissões técnicas” (Lei nº 11.741/08, Art. 36-A, BRASIL, 

2008), mediante a modalidade de Educação Profissional Técnica de nível médio, 

esta preparação para o trabalho poderá ocorrer nos próprios estabelecimentos de 

Ensino Médio ou, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 36ª da Lei nº 11.741/08, 

“em cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional”.(ANDRADE; OLIVEIRA, 2016, p. 5). 

 

 

Estudos de Sanchis (1997) demonstram que os jovens estão desmotivados com a 

escola, não encontram sentido no que oferece como instituição, nas suas formas de 

organização e nos seus currículos. Aos fatores mencionados somam-se ainda, as condições 

precárias de oferta do ensino, que contribuem para o agravamento dos problemas enfrentados: 

escolas mal equipadas, professores despreparados, mal remunerados e, muitas vezes, 

cansados; falta tempo e espaço para desenvolverem uma educação mais apropriada ao público 

demandante (OLIVEIRA, 2010). 

Embora tenha vivido em suas últimas décadas um crescimento positivo, ainda é 

significativo o número de jovens que não têm acesso a ele, por não encontrarem as condições 

adequadas para cursá-lo, por não terem concluído o Ensino Fundamental, ou por outras 

razões. Ainda são necessárias algumas mudanças e adaptações na educação profissional, 

articulações entre a escola e trabalho, para responder satisfatoriamente às exigências de 

formação profissional em nível médio-técnico. 

O Ensino Médio no Brasil ainda carrega um caráter de ascensão ao Ensino Superior, 

utilizando o ENEM como ferramenta. Criado em 1998, tinha como objetivo avaliar o 

desempenho do estudante, ao fim da Educação Básica, buscando contribuir para a melhoria 

desse nível de escolaridade. Em 2009, passou a ser utilizado, também, como ferramenta de 
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seleção para o Ensino Superior. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), “foram implementadas mudanças no Exame que 

contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a 

reestruturação dos currículos do Ensino Médio” (BRASIL, 2011, p. 1). 

Nos estudos de Oliveira (2009), ainda são apontadas outras políticas desenvolvidas a 

partir do Governo Lula (2003-2010), que contribuíram para a democratização do acesso ao 

Ensino Superior, sobretudo dos mais pobres, com especial destaque à criação do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e a aprovação da chamada Lei das Cotas, ou seja, a Lei n.º 

12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso de estudantes do ensino médio 

nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá 

outras providências. 

Embora essas políticas tenham contribuindo para o crescimento de alunos acessando o 

Ensino Superior, não mantiveram um olhar frente a forma de seleção, especificamente para a 

fase da Educação Básica, que pudesse organizar os mecanismos de ensino para a disputa das 

vagas no Ensino Superior. Portanto, o Enem continua a ser um instrumento de seleção, 

baseada no mérito, para o ingresso na educação superior. Embora tenha nascido como um 

exame do estudante assistiu-se, paulatinamente, seu foco ser deslocado para as escolas, como 

uma referência que funciona como ferramenta de competição no mercado privado (POIÉSIS, 

2016).  

Um aspecto relevante a ser tratado, refere-se à Medida Provisória n.º 746, de 2016, 

que institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, e dá outras providências (BRASIL, 2016).  

O ponto mais relevante desta MP n.º 746/16 é o fato da restrição da obrigatoriedade do 

ensino da Arte e da Educação Física para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

tornando-as facultativas no Ensino Médio, na prática, disciplinas como a de Arte não seria 

mais obrigatória no Ensino Médio. Na prática, componentes curriculares como a Arte não 

seriam mais obrigatórias no Ensino Médio, o que, de certa forma, estaria em desacordo com a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Embora mais tarde a lei tenha sido aprovada com 

a inclusão das duas disciplinas novamente, percebe-se que o país vem operando reduções 
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comprometedoras para a aprendizagem de nossos jovens, em nome da economia de verbas 

(BARBOSA, 2017).  

Historicamente, o ensino da Arte tem raízes jesuítas. Mudanças estruturais marcaram a 

educação no século passado que contribuíram de forma decisiva para a consolidação da 

presença da Arte na escola que, até então, era tida apenas como forma de elevação espiritual 

das elites, ou meio de transmissão de lições para as classes desfavorecidas (SANTANA, 

2003).  

O estudo de Santana (2003) também nos mostra que a ruptura com a educação 

tradicional se deu, inicialmente, na efervescência do Movimento dos pioneiros pela escola 

nova, através de difusões de propostas metodológicas de educadores como Freinet e 

Montessori, ao passo que remotam aos anos 1930 as experiências pioneiras de Anita Malfati e 

Mário de Andrade, relativas ao ensino em ateliês.  

Considero importante situar a possibilidade de relacionar e discutir esta perspectiva 

histórica e as tendências políticas deixadas pela legislação que transita no espaço político, 

pedagógico e cultural dos movimentos educacionais. Ainda, na perspectiva de Santana (2003) 

e Richter (2008), salienta-se que é necessária a tentativa de compreender a evolução e 

historicidade do ensino da Arte e o pensamento dos profissionais desta área ao longo de lutas 

e reflexões enfrentadas até o momento.  

Compreender o fato de a Arte já ter sido muito valorizada e, hoje, não ser mais, acaba 

impactando na formação de alunos e professores e até mesmo de currículos escolares. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



24 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo apresento a opção metodológica selecionada para a realização desta 

investigação, que se dá através da perspectiva da pesquisa qualitativa, sendo que os dados são 

observados, interpretados e analisados a partir do caráter subjetivo do objeto de pesquisa. 

Pensou-se a metodologia como a organização do caminho a ser percorrido durante este 

processo, entrelaçado com o referencial teórico e a revisão de literatura apresentados.  

 No que diz respeito à natureza do documento, o foco se deu a partir da análise através 

do relatório realizado na disciplina de Estágio Supervisionado em Música II, do Curso de 

Graduação em Música: Licenciatura, da UERGS, análise essa que gerou novos e 

fundamentais conhecimentos para a investigação do assunto.  

 Adiante, os subcapítulos estão organizados conforme as demais etapas desta 

metodologia, sendo eles esses procedimentos metodológicos conforme a abordagem 

qualitativa, trazendo considerações sobre a escolha da metodologia, bem como sobre sua 

contribuição para a pesquisa, o método da pesquisa documental, as técnicas para a coleta dos 

dados e a técnica para a análise dos dados. 

  

2.1 A ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

 Para a realização desta pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa, que faz referência 

mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades 

metodológicas (SEVERINO, 2007).  

Godoy (1995) explica que a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. Podemos considerar que há 

algumas características básicas para identificar os estudos qualitativos. Segundo esta 

perspectiva, um fenômeno pode ser mais bem compreendido no contexto em que ocorre e do 

qual faz parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador 

vai a campo, buscando captar o fenômeno em estudo, a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são 

coletados e analisados, para que se compreenda a dinâmica do fenômeno. 

Goldenberg (2001) destaca, ainda, que o pesquisador qualitativo leva em consideração 

as concepções dos indivíduos acerca do mundo que o cerca, e, os métodos qualitativos 
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buscam compreender as significações que os próprios indivíduos põem em prática para 

construir o seu mundo social. O que se percebe, então, é que a pesquisa qualitativa considera 

as atividades interativas dos indivíduos, pois é por meio de tais atividades, que se produzem 

as significações sociais (GOLDENBERG, 2009). 

Demo (2000) também destaca que a pesquisa qualitativa não lida com dados 

evidentes, pois os fenômenos que primam pela qualidade no contexto social são 

reconhecidamente muito subjetivos e sua captação exige mais que mensuração de dados, já 

que o interesse da pesquisa qualitativa está em perceber a intensidade, e não apenas a 

extensão do fenômeno. 

Na mesma perspectiva, Godoy (1995) afirma que os pesquisadores qualitativos estão 

preocupados com o processo, e não simplesmente com os resultados; assim, o interesse dos 

pesquisadores está em constatar como determinado fenômeno se manifesta e como os 

indivíduos interpretam seus sentimentos e ações. E, complementa: 

 

[...] os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão 

sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes. Considerando todos os 

pontos de vista como importantes, este tipo de pesquisa “ilumina”, esclarece o 

dinamismo interno das situações, frequentemente visível para observadores 

externos. (GODOY, 1995, p. 63). 

 

Pode-se considerar, na perspectiva de Minayo (2007), que a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, com um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado. Sendo o objetivo da pesquisa qualitativa o campo da produção 

humana e suas relações, representações e intencionalidades, poderá ser traduzida em números 

e indicadores quantitativos, pois ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes.  

O mesmo conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte de uma 

realidade social, porquanto o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 

que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e compartilhada com 

seus semelhantes (MINAYO, 2007). 

Para Bauer e Aarts (2002) a pesquisa qualitativa não é construída por meio de 

números, e sim, por interpretações das realidades sociais. Para a realização de tais 

interpretações, o pesquisador não utiliza dados estatísticos, e sim, um conjunto de materiais 

que podem ser textos, fotos, entrevistas, conversações, vídeos, filmes, fotografias, dentre 

outros, para construir o corpus de sua pesquisa.  
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Bauer e Aarts (2002) ainda destacam que a importância da pesquisa qualitativa está em 

estudar a variedade de representações das pessoas em seu mundo vivencial, notada por meio 

de conceitos, tais como opiniões, atitudes, sentimentos, explicações, estereótipos, crenças, 

identidades, ideologias, discurso, hábitos e práticas. 

O estudo qualitativo pode ser conduzido por amplos caminhos, e o pesquisador tem a 

flexibilidade de desenvolvê-lo. Não quer dizer que não necessite de uma estrutura 

fundamentada, mas que o estudo qualitativo delineia-se em combinação com seu 

desenvolvimento, partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer da 

investigação (GODOY, 1995). 

Godoy e Balsini (2006) apresentam a pesquisa qualitativa como de caráter 

multiparadigmático, pois implica a coexistência de diferentes modos de acesso e conceituação 

da realidade. As autoras abordam, ainda, que são os pressupostos ontológicos, 

epistemológicos e teóricos do pesquisador que determinam a coerência entre a noção de 

sujeito e objeto, e definem a escolha metodológica de investigação.  

Para Godoi e Balsini (2006), a pesquisa qualitativa pode ser vista como um conceito 

“guarda chuva”, por abranger diversas perspectivas para compreender um fenômeno social. 

Neste cenário o que se busca não são irregularidades, mas sim a compreensão dos sujeitos, e o 

que os motivou a agir de determinada forma, situando-se na entrada de um campo localizado 

no nível profundo do social, o campo do não verificável, mas do interpretável, mediante a 

atribuição de um sentido. 

Asseveram Godoi e Balsini (2006) que na pesquisa qualitativa, tanto a delimitação 

quanto a formulação do problema, possuem características próprias, pois, ambas exigem do 

pesquisador a imersão no contexto que será analisado. Observa-se, então, que na pesquisa 

qualitativa não pode haver isenção de envolvimento da parte do pesquisador, pois ele não se 

baseia somente em dados, números ou anotações, mas torna-se parte da pesquisa, a partir de 

suas percepções e subjetividade. 

  Ainda sobre a concepção de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa objeta questões 

bastante particulares, pois suas perspectivas se baseiam em um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis ou a níveis de realidade que podem ser quantificados.  

Complementando, Flick (2009) assegura que a pesquisa qualitativa é dotada de 

algumas perspectivas que se caracterizam por seus objetos de pesquisa e pelos métodos que 

empregam. Faz-se necessário expor tais perspectivas pelo fato de as mesmas proporcionarem 
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um direcionamento ao pesquisador, no que diz respeito ao entendimento da pesquisa 

qualitativa. Tais perspectivas podem ser observadas na tabela apresentada a seguir: 
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2.2 MÉTODO: PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 A proposta de incluir um documento como objeto de estudos ou possibilidades de 

pesquisa acontece quando surge a necessidade de analisar tais informações, a fim de buscar 

respostas ou reflexões a respeito de determinados temas. Levando em conta que a abordagem 

qualitativa não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, permite-se que 

imaginação e criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos 

enfoques.  

 Nesse sentido, Godoy (1995) e Bailey (1992) fundamentam que a pesquisa 

documental representa uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, trazendo 

contribuições importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os documentos, 

normalmente, são considerados importantes fontes de dados para outros tipos de estudos 

qualitativos, merecendo, portanto, atenção especial.  

Observa-se que, por meio da pesquisa documental, o pesquisador tem em mãos uma 

riqueza de informações que possibilita extrair e resgatar significados que poderiam se perder 

se ao longo dos tempos. A análise de documentos permite ao pesquisador maior compreensão 

sobre o fenômeno estudado, pois, leva em consideração, também, a sua historicidade e todos 

os elementos constitutivos de sua formação (RODRGUES, 2013). Como exemplo, para a 

construção de uma história sobre determinado fenômeno, 

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 

pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer 

reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele 

represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas 

épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho 

de atividades particulares ocorridas num passado recente. (CELLARD, 2008, p. 

295). 

 

Ou seja, através do documento escrito, o pesquisador tem em mãos uma gama de 

informações que lhe permitem o conhecimento do passado do fenômeno estudado, e pode 

contar com dados históricos que possam ter influenciado no estágio em que o fenômeno se 

encontra.  

 Cellard (2008) acrescenta que, por meio da análise documental, torna-se possível a 

observação do processo de amadurecimento e evolução de indivíduos, grupos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, etc. E, ao se acrescentar a dimensão tempo, a 
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compreensão do fenômeno estudado, torna-se possível abranger, a partir de suas raízes 

históricas e concepções iniciais. 

 Em contraponto a estas colocações, destacar a pesquisa documental implica trazer para 

a discussão uma metodologia que é “pouco explorada não só na área da educação como em 

outras áreas das ciências sociais” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). 

Documentos como fontes de pesquisa, precisam ser apreciados e valorizados por sua 

riqueza de informações, que podemos extrair e resgatar seu uso em várias áreas das Ciências 

Humanas e Sociais, porque possibilita ampliar o entendimento de objetos, cuja compreensão 

necessita de contextualização histórica e sociocultural.  

Podemos justificar o uso de documentos em pesquisas, pelo fato do mesmo 

compreender socialmente a dimensão do temo. A análise documental favorece a observação 

do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (CELLARD, 2008).  

Contudo, esta técnica de pesquisa possibilita a investigação de determinada 

problemática, não apenas em sua interação imediata, mas de forma indireta, através do estudo 

dos documentos que são produzidos pelo homem e por isso revelam o seu modo de ser, viver 

e compreender um fato social.  

 O documento analisado, neste caso o Relatório de Estágio Supervisionado do Estágio 

Supervisionado em Música II, tem sua organização seguida pelas regras da ABNT, contém 

introdução, justificativa e uma breve contextualização do espaço em que acorreu o estágio.  

 Em seguida, o documento traz as observações realizadas pelo professor estagiário, o 

perfil dos alunos e o plano de ensino elaborado pelo mesmo. As informações das aulas 

ministradas estão organizadas separadamente; para cada aula constam as atividades, 

conteúdos, relato da regência da turma e a avaliação da aula feita pelo professor.   

 

2.3 COLETA DE DOCUMENTOS  

 

 A principal fonte de coleta de dados a serem investigados e interpretados para a 

realização desta pesquisa foi o Relatório de Estágio Supervisionado do Estágio 

Supervisionado em Música II, do Curso de Graduação em Música: Licenciatura da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.  

 O documento traz uma proposta de aula de música para uma turma do primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola da rede pública de ensino, bem como os planejamentos do 
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professor estagiário, relatos das aulas ministradas e avaliações das mesmas, reflexões dos 

alunos e a reflexão do professor estagiário em relação a sua prática e desenvolvimento dos 

alunos.  

 O estágio é um período de grande importância para a formação inicial; além de tratar-

se de um exercício de experimentação da docência, o estagiário depara-se com as teorias 

aprendidas em sala de aula e tem o desafio de colocá-las em prática.  

Para Corte e Lemke (2015), o desenvolvimento profissional dos docentes é um 

processo que envolve a compreensão das situações concretas que se produzem nos contextos 

escolares onde eles atuarão, e, para isso, um dos elementos mais importantes dessa formação 

é, sem dúvida, o momento do estágio. É nesta etapa que o acadêmico tem a oportunidade de 

ver aliadas a teoria e a prática, possibilitando-o estabelecer articulações entre estas, 

construindo, assim, seus saberes docentes e sua formação profissional.  

As autoras também explicam alguns pontos considerados importantes do estágio 

supervisionado e, além disso, evidenciam a relevância para a formação de professores, através 

da análise das obras de Tardif (2005) e Imbernón (2014), que tratam da formação do 

profissional docente; Pimenta (2012) e Pimenta e Lima (2012) que tratam do tema estágio 

supervisionado na formação docente.  

 

2.3.1 O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Entende-se que o estágio supervisionado possibilita ao futuro docente vivenciar, 

analisar e refletir sobre o cotidiano escolar. Com isso, o aluno de estágio precisa enfrentar a 

realidade munida das teorias que aprende ao longo do curso, das reflexões que faz, a partir da 

prática que observa, de experiências que viveu e que vive enquanto aluno, das concepções que 

carrega sobre o que é ensinar e aprender, além das habilidades que aprendeu a desenvolver ao 

longo do curso de licenciatura que escolheu (CORTE; LEMKE, 2015). Deste modo, 

“considerar o estágio como campo de conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto 

epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática instrumental” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 29).  

A formação inicial deve ser investigada pela realidade, diante dos processos de 

reflexão sobre essa realidade, a fim de avaliarem, professores-formadores e futuros 

professores, seu papel e sua atuação nesse processo. Conforme Barreiro e Gebran (2006):  
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De modo geral, os estágios têm se constituído de forma burocrática, com 

preenchimento de fichas e valorização de atividades que envolvem observação 

participação e regência, desprovidas de uma meta investigativa. Dessa forma, por 

um lado se reforça a perspectiva do ensino como imitação de modelos, sem 

privilegiar a análise crítica do contexto escolar, da formação de professores, dos 

processos constitutivos da aula e, por outro, reforçam-se práticas institucionais não 

reflexivas, presentes na educação básica, que concebem o estágio como o momento 

da prática e de aprendizagens de técnicas do bem-fazer. (BARREIRO; GEBRAN, 

2006, p. 26-27). 

 

Neste sentido, a intenção de um estágio com imitação de modos, seguindo padrões ou 

adotando métodos que não abrem espaço para o aluno estagiário pensar e refletir, não podem 

mais fazer parte do processo de formação docente atual, considerando a grande pluralidade e 

diversidade com que nos deparamos nas escolas. Considera-se também, que acima de tudo, o 

estágio deve ser um tempo e espaço de tomada de decisão e de confrontação com as teorias e 

práticas adotadas, a partir de suas atuações, como afirmam Barreiro e Gebran (2006):  

 

Nesse sentido, a formação para a docência de qualidade deve se pautar na 

perspectiva investigativa, na qual a pesquisa, assumida como princípio científico e 

educativo, apresenta-se como uma proposição metodológica fundamental para o 

rompimento das práticas de reprodução. (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 118). 

 

 

Um dos objetivos dos cursos de graduação, para Corte (2015), é o de oferecer os 

subsídios teóricos e práticos necessários ao cumprimento das funções profissionais, de acordo 

com cada área de conhecimento. E, além disso, é importante também apresentar atividades 

que promovam a reflexão afora o ponto de vista do conhecimento científico, mas, também, de 

seu contexto de formação e atuação, dos fundamentos da educação e da dimensão ética, 

política e ideológica de seu trabalho (CORTE, 2015). Dessa forma: 

 

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as habilidades, 

posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de estágio, esses 

conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências 

pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, ao longo da vida 

profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da profissão. (ALMEIDA; 

PIMENTA, 2014, p. 73). 

 

 

Em se tratando dos cursos de licenciatura, especificamente as disciplinas de estágio 

supervisionado, devem fornecer o desenvolvimento de atividades que possibilitem a análise, o 

conhecimento e a reflexão do trabalho docente, das ações, das dificuldades e dos impasses 

garantindo ampla visão do contexto escolar. Para Pimenta e Lima (2012):  
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Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a 

proposição de soluções às situações de ensinar e aprender. Envolve experimentar 

situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e avaliar projetos de ensino não 

apenas nas salas de aula, mas também nos diferentes espaços da escola. (PIMENTA; 

LIMA, 2012, p. 55). 
 

 

As autoras ainda nos trazem informações, no que diz respeito à atuação e inserção na 

escola, que faz parte da carga horária a ser cumprida durante a disciplina de estágio 

supervisionado. “É necessário, pois, que as atividades desenvolvidas no decorrer do curso de 

formação considerem o estágio como um espaço privilegiado de questionamento e 

investigação” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 112).  

A educação é uma práxis social complexa (ALMEIDA; PIMENTA, 2014), realizada 

em diferentes espaços sociais, capaz de modificar os sujeitos envolvidos nesse processo. São 

muitas as maneiras que o profissional docente afeta e é afetado pelas circunstâncias que o 

cerca, seja do ponto de vista pedagógico, social, político, histórico, etc. Então, sua práxis está 

intimamente ligada à sua prática, estabelecendo a necessidade de conhecer para compreender 

e, posteriormente, modificar a realidade na qual atua. A pesquisa, quando incorporada à 

prática docente, é responsável pela compreensão e transformação dos sujeitos envolvidos no 

processo. A esse respeito, Franco (2012) explica: 

 

A prática docente, quando considerada como prática social, historicamente 

construída, condicionada pela multiplicidade de circunstâncias que afetam o 

docente, a instituição, o momento histórico, o contexto cultural e político, realizar-

se-á como práxis, em um processo dialético que, a cada momento, sintetiza as 

contradições da realidade social em que se insere, e assim se diferenciará de uma 

prática organizada de forma a-histórica, como sucessão de procedimentos 

metodológicos. A prática como práxis traz, em sua especificidade, a ação crítica e 

reflexiva do sujeito sobre as circunstâncias presentes, e, para essa ação, a pesquisa é 

inerentemente um processo cognitivo que subsidia a construção e mobilização dos 

saberes construídos ou em construção. (FRANCO, 2012, p. 203-204). 

 

 

 É importante considerar, também, que as atividades do estágio podem acabar sendo 

um campo de investigação de pesquisa, da mesma forma com que permite a coleta e a análise 

de dados e informações, além da interpretação e reflexão das mesmas. Complementa-se a 

perspectiva das teorias aprendidas nas demais disciplinas servirem de subsídio para a 

investigação possibilitada por Pimenta e Lima (2012):  

 

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 

investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos 
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sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, uma vez que 

as teorias são explicações sempre provisórias da realidade. (PIMENTA; LIMA, 

2012, p. 43). 

 

Um exemplo de que o estágio supervisionado pode se tornar um campo de pesquisa é 

o próprio relatório de estágio, no qual são apontadas as reflexões e a organização do trabalho 

desenvolvido pelo professor estagiário. O relatório de estágio, sendo ele o principal 

instrumento de sistematização do processo de atuação, não pode resumir-se, apenas, ao 

registro, documentação e relato de práticas; mas, é importante que seja também fonte de 

novos conhecimentos, produzidos a partir da reflexão do fazer-pedagógico. Segundo Pimenta 

(2012): 

 

os produtos próprios da atividade humana não se reduzem à sua mera expressão 

exterior, mas são objetivos que prefiguram idealmente o resultado que se pretende e 

se manifestam também como produção de conhecimento (em forma de conceitos, 

hipóteses, teorias ou leis) mediante o qual o homem conhece a realidade. 

(PIMENTA, 2012, p. 101).  

 

 

Em relação ao relatório de estágio, Silva (2012) pondera: 

 

Se não forem utilizados apenas como proforma para justificar a atribuição de notas 

ou conceito por docentes responsáveis pelas disciplinas de estágio supervisionado, 

aqui retomados como formadores, o relatório pode funcionar como instrumento 

mediador da construção de uma prática de reflexão crítica sobre a ação profissional, 

no cotidiano do trabalho do professor. (SILVA, 2012, p. 31). 

 

 

Em estudo realizado Lemke e Ienke (2014) defendem que a função dos relatórios de 

estágio não deve somente servir para a comprovação da presença dos alunos, professores em 

formação, na escola.  

 

Para além de um instrumento de avaliação, podem ser utilizados como condutor da 

disciplina. Considerá-los, portanto, implica a possibilidade de o aluno documentar a 

rotina da sala de aula, e, ao fazê-lo de forma reflexiva e investigadora por meio da 

escrita, trabalha-se na possibilidade do desenvolvimento de um novo saber e, 

portanto, da construção de conhecimento, que poderá implicar na sua 

postura como futuro professor. (LEMKE; IENKE, 2014, p. 254). 

 

Assim, diante das informações expostas e analisadas, é importante salientar que o 

aluno-professor entenda a indissociabilidade existente entre teoria e prática, já que nos 
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espaços escolares toda a atuação docente está permeada por uma e por outra (CORTE; 

LEMKE, 2015), e que as possibilidades de investigações promovidas pelo estágio 

supervisionado pode ampliar o conhecimento dos professores estagiários a respeito de sua 

prática, suas escolhas pedagógicas, da realidade escolar e das atribuições que a função 

docente nos ocupa.  

 

2.4  TÉCNICA PARA ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Diante do conjunto de dados documentais, neste caso, o Relatório de Estágio 

Supervisionado em Música II, utilizou-se a análise de conteúdo como técnica de análise de 

dados.  

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a 

descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e 

atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum 

(MORAES, 1999).  

Moraes (1999) ainda explica que tal metodologia de pesquisa faz parte de uma busca 

teórica e prática, com um significado especial no campo das investigações sociais. Constitui-

se em bem mais do que uma simples técnica de análise de dados, representando uma 

abordagem metodológica com características e possibilidades próprias. 

Segundo Olabuenaga e Ispizúa (1989), a análise de conteúdo é uma técnica para ler e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos que, analisados  adequadamente, nos 

abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo 

inacessíveis.  

Ainda, na perspectiva de Moraes (1999), a análise de conteúdo, em sua vertente 

qualitativa, parte de uma série de pressupostos, os quais, no exame de um texto, servem de 

suporte para captar seu sentido simbólico. Este sentido nem sempre é evidente e o seu 

significado não é único. Poderá ser focado em função de diferentes perspectivas. Por isso, um 

texto contém muitos significados e, conforme explicam Olabuenaga e Ispizúa (1989): 

 

O sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido percebido 

pelo leitor do mesmo; o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada 

leitor; um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes leitores 

poderão captá-la com sentidos diferentes; um texto pode expressar um sentido do 
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qual o próprio autor não esteja consciente. (OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989, 

p.185).  

 

 

Para realizar a análise de dados desta pesquisa buscou-se seguir as cinco etapas 

propostas por Moraes (1999), ainda que distintos autores proponham diversas descrições do 

processo da análise de conteúdo. As cinco etapas são: preparação das informações; 

unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; categorização ou classificação das 

unidades em categorias; descrição; interpretação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico desta pesquisa está constituído em duas partes, que são a 

Educação Musical e o Ensino de Música na Escola e As Competências Docentes para o 

Ensino e a Aprendizagem.  

 

3.1 EDUCAÇÃO MUSICAL E O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA  

 

No que diz respeito ao ensino de música nas escolas, nos deparamos com as 

importantes contribuições Keith Swanwick para a educação musical. O autor publicou 

diversos artigos e livros sobre o tema, incluindo importantes obras como “Música, Mente e 

Educação” (1998), Musical Knowledge (1994) e “Ensinando Música Musicalmente” (2003). 

Para Swanwick (1999): 

 

As artes são formas simbólicas; elas compartilham sistemas de significados, o que 

chamo de discurso. Desenvolvem-se dentro de tradições particulares [...] a música, 

inevitavelmente, envolve elementos cognitivos, entre os quais está à proficiência 

para fazer conexões e comparações, a facilidade de "ler" as convenções musicais 

estabelecidas e a habilidade de reconhecer e responder aos desvios esperados das 

normas musicais.  (SWANWICK, 2003, p. 22). 

 

O autor investiga o conceito de metáfora utilizando, inicialmente, exemplos da poesia 

para, após, discutir a música como metáfora, e mostrando que "o processo metafórico na 

música funciona em três níveis cumulativos" (SWANWICK, 2003, p. 28-36). Conforme o 

autor, os três níveis são os seguintes: 1. Quando “notas” são ouvidas como “melodias” soando 

como formas expressivas; 2. Quando essas formas assumem novas relações, os sons são 

ouvidos em blocos, como frases, e as frases repetidas são transformadas em novas relações, 

em “formas” musicais. 3. Essas novas formas fundem-se com as experiências prévias 

humanas e a música informa a “vida do sentimento” e ainda “explorar os processos 

simbólicos comuns que a música compartilha com outras formas discursivas”. (SWANWICK, 

2003, p. 36). 

Swanwick (2003) ainda aborda alguns aspectos culturais da música, segundo o autor, a 

música é uma forma de pensamento, conhecimento, que nasce num contexto social e se 

mistura com outras atividades culturais. O autor faz uma analogia com o sotaque de uma 

língua, contando de sua experiência ao ficar hospedado na casa de uma ex-aluna nos Estados 

Unidos: uma de suas irmãs adolescentes, ao ouvi-lo falar, perguntou a mãe se ela também 
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possuía sotaque. Com essa analogia, Swanwick desenvolve o conceito de que a música possui 

diferentes "sotaques" para diferentes contextos sociais e culturais mostrando, inclusive, a 

importância das trocas entre culturas. Para Swanwich (1999), o discurso musical não só inclui 

um elemento de reflexão cultural, mas também torna possível a refração cultural, pois não 

recebemos cultura meramente, somos, também, interpretes culturais.  

No que diz respeito às propostas para a educação musical, seguindo a visão de que a 

música é um discurso impregnado de metáfora, Swanwich (1999) identifica três formas em 

que a música funciona metaforicamente, transformamos sons em melodias, gestos; 

transformamos essas melodias, esses gestos, em texturas; transformamos essas estruturas 

simbólicas em experiências significativas. A partir disso, Swanwich (1999) propõe três 

princípios de ação para colaborar para o processo de educação musical, que são considerar a 

música como discurso, considerar o discurso musical dos alunos e a fluência no início e no 

final. Conforme Swanwick (2003): 

 

O propósito da música não é, simplesmente, criar produtos para a sociedade. É uma 

experiência de vida em si mesma, que devemos tornar compreensível e agradável. É 

uma experiência do presente. Essas crianças estão vivendo hoje, e não aprendendo a 

viver para o amanhã. Devemos ajudar cada criança a vivenciar a música agora. 

(SWANWICK; JARVIS, 1990, p. 40 apud SWANWICK, 2003, p. 72). 

 

 

Swanwick (2003) discute o processo de avaliação musical do trabalho dos alunos. "A 

avaliação musical genuína é a chave para uma Educação Musical afetiva." (SWANWICK, 

2003, p. 80). Para o autor, "se a avaliação intuitiva paz parte da vida diária, por que a 

avaliação em educação, e especialmente em arte, parece ser tão problemática? É quando 

saímos da avaliação informal que as coisas começam a complicar." (SWANWICK, 2003, p. 

82).  

Nesta perspectiva, a música pode ser vivida de diferentes formas SWANWICK 

(2003); as atividades de composição, execução e apreciação são aquelas que propiciam um 

envolvimento direto com a música, possibilitando a construção do conhecimento musical pela 

ação do próprio indivíduo. Estas ações de conteúdos foram resumidas pelo próprio Swanwick 

na sigla inglesa CLASP. No Brasil, a sigla foi adaptada: TECLA (Técnica, Execução, 

Composição, Literatura e Apreciação). Para o autor, o importante na proposta é que o 

educador considere que todos os elementos integrantes tenham importância na transmissão do 

conhecimento, e que todos devem ser desenvolvidos de forma equilibrada (SWANWICK, 

2003).  
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Para Swanwick (2003), a importância da prática musical é imprescindível. Da mesma 

forma que Schafer afirma: 

 

Todo professor precisa levar em conta suas idiossincrasias. Sinto que ninguém pode 

aprender nada sobre o real funcionamento da música se ficar sentado, mudo, sem 

entregar-se a ela. Como músico prático, considero que uma pessoa só consiga 

aprender a respeito de som produzindo som; a respeito de música, fazendo música. 

(SCHAFER, 1993, p. 71). 

 

 

 Considerando o papel de aprendizado da música nas escolas, Swanwick (2011) 

explica, também:  

 

As aulas devem colaborar para que jovens e crianças compreendam a música como 

algo significativo na vida de pessoas e grupos, uma forma de interpretação do 

mundo e de expressão de valores, um espelho que reflete sistemas e redes culturais e 

que, ao mesmo tempo, funciona como uma janela para novas possibilidades de 

atuação na vida. (SWANWICK, 2011, p. 4). 

 

3.2 AS COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM  

 

 Buscando refletir sobre o trabalho docente realizado pelo professor estagiário, busquei 

autores que falassem sobre o trabalho docente da atualidade. Perrenoud (2000) apresenta dez 

eixos de competências para o ensino que, para o autor, são de grande importância: organizar e 

dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e 

fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em 

seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver 

os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

administrar sua própria formação contínua. 

Diante de todas estas possibilidade de reflexão, apresentadas pelo autor, situei-me 

diante de três que melhor referenciam este trabalho para a análise de dados. 

A primeira competência analisada, organizar e dirigir situações de aprendizagem, nos 

traz especificamente um papel de um professor que não pode ser o detentor de todo o 

conhecimento apresentado, e o aluno aquele que recebe o mesmo e busca aprender. O autor 

aponta que se faz necessário pensar estratégias de ensino que possam promover o aprendizado 

do aluno.  
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O professor poderia por um instante alimentar a ilusão de que cria, desse modo, para 

cada um, uma situação de aprendizagem, definida pela escuta da palestra magistral e 

pela tomada de notas, de compreensão e reflexão que ela supostamente suscita. 

(PERRENOUD, 2000, p. 24).  

 

O autor considera que não há padronização nos educandos, no sentido de que cada 

aluno vivencia a aula em que está inserido, de diferentes formas. Conceber e criar situações de 

aprendizagem são uma nova ferramenta à disposição do educador de forma a envolver, 

diferenciar e criar situações que se traduzam em objetivos de aprendizagem (PERRENOUD, 

2000).  

No sentido de criar situações de aprendizagens, Forquin (1993) explica como se dá o 

processo de transposição didática, que é entendido como a adaptação de um conteúdo ou 

cultura para algo que possa ser aplicado na escola. Sendo assim, “toda educação, e em 

particular toda educação de tipo escolar, supõe sempre na verdade uma seleção no interior da 

cultura e uma reelaboração dos conteúdos da cultura destinados a serem transmitimos às 

novas gerações” (p. 14). O autor defende que tudo o que é ensinado pela escola é um 

elemento cultural a ser ensinado às gerações mais jovens. Assim, para Forquin (1993): 

 

[...] a educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os 

materiais culturais disponíveis num dado momento, ela deve também, para torná-los 

efetivamente transmissíveis, efetivamente assimiláveis às jovens gerações, entregar-

se a um imenso trabalho de reorganização, de reestruturação, ou de „transposição 

didática‟. (FORQUIN, 1993, p. 16). 

 

 A próxima competência que contribui para a análise dos dados é envolver os alunos 

em suas aprendizagens e em seu trabalho pelo fato da proposta de trabalho realizada com a 

turma possibilitar a integração e envolvimento dos alunos com as atividades realizadas pelos 

mesmos, pensando também que a aprendizagem não se trata de um ato passivo por parte do 

aluno.  

Perrenoud (2000) destaca que nesta competência o professor não deve considerar que 

a falta de interesse de alguns alunos com sua própria educação não lhe diga respeito. Para o 

autor, mesmo com a realidade de que todas as crianças e adolescentes, independente de sua 

vontade, estejam no ambiente escolar, o professor precisa pensar em estratégias para instigar a 

atenção desses alunos. Assim, o ensino se torna de fato voltado a todos, e não somente ao 

pequeno número de alunos que se apresenta disposto a participar de tudo. Sendo assim, ainda 

há necessidade de se repensar, inclusive, os planos de ensino, que, muitas vezes, se dedicam 

somente aos alunos já pré-interessados no ensino. 
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Perrenoud (2002), em suas dez competências para ensinar, aponta o trabalho em 

equipe como um ponto importante para a construção das aprendizagens. Para o autor, a 

cooperação nem sempre implica projeto comum, mesmo quando cada professor segue seu 

caminho e “faz o que tem que fazer”, acontece ser de seu interesse incitar parte 

duradouramente do mesmo grupo (PERRENOUD, 2002, p. 82). O autor, explica que saber 

cooperar é, desse modo, uma competência que ultrapassa o trabalho em equipe.  

Motivar os alunos de forma a entenderem que ninguém se sente bem “sozinho no 

comando”. O trabalho em equipe favorece o enfrentamento e a análise em conjunto de 

situações complexas e a administração de crises e conflitos interpessoais.  

Os conceitos de Perrenoud a respeito do trabalho em equipe podem ser perfeitamente 

associados à Educação Musical. Um exemplo disso, e de importante contribuição para o 

aprendizado musical, é a prática instrumental coletiva.  

O ensino coletivo de instrumento musical é uma importante ferramenta para o 

processo de socialização do ensino musical, democratizando o acesso do aluno à formação em 

Música. No que diz respeito a esta prática, García (2014) aponta: 

 

a prática instrumental coletiva envolve um agrupamento de instrumentistas que 

realizam música em conjunto, beneficiando, de diferentes formas, com as qualidades 

do grupo, estas classes em grupo permitem trabalhar de um modo integrador os 

diferentes aspetos que o aluno adquire de forma isolada e independente na aula 

individual de instrumento. (GARCÍA, 2014, p. 17).  

 

 

 A autora explica que a aula individual favorece a autonomia pessoal enquanto a aula 

de classe coletiva possibilita o intercâmbio e a cooperação. Assim, esta última poderá 

potenciar conhecimentos e destrezas musicais e interpretativas, reforçando o trabalho diário 

individual (GARCÍA, 2014).  

Tal como afirma García (2014, p. 18) “a classe coletiva supõe o trabalho individual 

integrado num projeto comum que deve comportar a aquisição de hábitos, atitudes, valores e 

normas de convivência fundamentais para a atividade musical”. 

As explicações da autora nos permitem relacionar as práticas musicais com algumas 

competências pedagógicas para além do trabalho musical.  

A primeira delas é o desenvolvimento psicomotor, que se define como a interação 

existente entre o pensamento, consciente, ou não, e o movimento efetuado pelos músculos, 

com ajuda do sistema nervoso. Desta forma, o cérebro e músculos influenciam-se e educam-
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se mutuamente, fazendo com que o indivíduo se desenvolva no plano do pensamento e da 

motricidade (GARCÍA, 2014).  

O desenvolvimento intelectual proporciona ao ensino coletivo uma visão dos próprios 

problemas do aluno na aprendizagem ao conseguir refleti-los nos outros (GARCÍA, 2014), ou 

seja, é comum que o estudante não esteja consciente dos seus erros, mas é capaz, por sua vez, 

de descobri-los no trabalho do resto do grupo. Ainda, a respeito do desenvolvimento 

intelectual, este mesmo está relacionado a outros tipos de desenvolvimento, como o 

desenvolvimento da percepção. No contexto do trabalho de grupo produz-se a ampliação da 

capacidade sensorial, auditiva e visual, progredindo o sentido de tempo, de dinâmicas e de 

qualidade sonora (ARRANS, 2002).  

O desenvolvimento da capacidade de atenção está atrelado no conjunto em que o aluno 

prestará especial cuidado aos gestos e à reprodução dos movimentos dos professores e dos 

outros alunos. Incita-se a uma exatidão na produção musical de todos os alunos, ao tentar 

igualar o tempo e a qualidade da emissão sonora potenciando, assim, a atenção, a capacidade 

de reação e a concentração (ARRANS, 2002).  

O desenvolvimento da memória na prática coletiva é necessário para a interpretação 

sem partitura, favorecendo os tipos de memória musical (rítmica, auditiva, mental e intuitiva) 

e memória instrumental (visual, táctil e muscular) (GARCÍA, 2014). 

Por sua vez, o desenvolvimento afetivo faz com que o aperfeiçoamento das noções 

interpretativas de expressão e comunicação musical proporcione um acréscimo na capacidade 

emotiva e sensitiva da pessoa. Por outro lado, é também desenvolvida a personalidade do 

aluno, na medida em que ao ser escutado, comparado e avaliado pelos seus companheiros, é 

melhorado o trabalho pessoal do aluno perante o grupo para desfrutar da aprovação dos 

outros, incrementando-se o sentido crítico e autocrítico, o que conduz a uma reafirmação da 

personalidade (ARRANS, 2002). 

Outro fator de suma importância é o desenvolvimento social, cuja atividade artística 

coletiva contribui para a socialização do aluno, já que o instrui em competências humanas e 

valores de equipe. A classe coletiva implica um aumento no respeito das regras de conduta, 

através da integração num grupo liderado pelo professor (ARRANS, 2002, p. 239). Neste 

contexto, cada aluno toma consciência da importância do seu trabalho em meio ao grupo e 

assume um papel idêntico no que diz respeito ao resto dos seus integrantes. Não longe disto, 

dentro da classe coletiva, há um grande número de alunos com diferentes graus de confiança, 

de afinação, de capacidade de memorização ou de personalidade, mas entre todos existe um 

sentido de cooperação que constitui uma pequena sociedade (ARRANS, 2002, p. 239). Tudo 
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isto implica uma relação humana que favorece o contato com os demais e a consequente 

integração e disposição de adaptação ao meio circundante. Neste sentido, a interação humana 

e musical produzida nas aulas em grupo fomenta a colaboração, a responsabilidade, a 

tolerância e o respeito pelos outros, educando para os valores, valias fundamentais na nossa 

profissão, devido à necessidade de estabelecer grupos ao interpretar música (ARRANS, 

2002).  

Para tanto, as contribuições do autor da Educação Musical, quanto às contribuições 

dos autores das competências docentes, geram um campo de análise que possibilita o 

cruzamento de informações que permitem uma análise para além daquilo que queremos 

descobrir, as contribuições permitem com que o pesquisador, neste caso eu, visualize fatores 

que estão além das questões de investigação.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Obtive três categorias que resultaram na análise de dados. São elas: as atividades que 

proporcionaram o aprendizado musical, o papel do professor neste processo de aprendizagem 

e a função da prática de conjunto instrumental.   

O espaço onde aconteceram as aulas do estágio foi o Colégio Estadual Ivo Bühler, 

mais conhecido como CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, uma escola da rede 

pública de ensino do Estado do Rio Grande do Sul, e que pertence à 2ª Coordenadoria 

Regional da Educação (CRE), na cidade de Montenegro. A escola é a maior da sua CRE. 

Possui pouco mais de mil alunos distribuídos nas diferentes modalidades de ensino, que são o 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos nos níveis fundamental e 

médio e Escola de Tempo Integral. Além das modalidades de ensino regulares, a escola 

também oferece outros programas que podem ser acessados pela comunidade, como o 

Programa Escola Aberta para a Cidadania e a Banda Marcial, da qual participam são 

majoritariamente alunos regulares da escola.  

Fazem parte da estrutura de funcionamento da escola, a Direção, Vice Direção, 

Serviço de Supervisão Pedagógica, Serviço de Orientação Pedagógica e Serviço de 

Orientação Educacional. Também fazem parte da estrutura física da escola, a biblioteca, 

laboratório de informática, laboratório de ciências da natureza, sala de música, sala de Karatê, 

ginásio de esportes, quadras de vôlei, quadras de basquete, refeitório, secretaria e rádio 

escolar, que é administrada pelos alunos que frequentam o turno integral da escola.  

A escola possui uma estrutura física que se destaca, em comparação com as demais 

escolas públicas da cidade de Montenegro, como por exemplo, o ginásio de esportes coberto e 

mais de trinta salas de aulas. Construída em dois andares, a escola distribui suas salas de 

acordo com as séries cursadas pelos alunos: os alunos do primeiro ao quinto ano ocupam as 

salas do corredor esquerdo, na parte inferior; as turmas do sexto ao nono ano utilizam as salas 

superiores do corredor esquerdo, e os alunos do Ensino Médio diurno e noturno usam as salas 

de aulas superiores do corredor central. As salas do primeiro andar do corredor central são 

emprestadas para a rede municipal de ensino, sendo atendidas duas turmas de pré-escola.  

A instituição de ensino, que fica localizada num bairro de alta vulnerabilidade social, 

acaba sendo, muitas vezes, um espaço acolhedor para os estudantes do bairro que acabam 

refletindo essa realidade em atitudes de desvalorização no patrimônio físico da escola, não é 

muito comum o cuidado dos alunos com o espaço dela, o que se pode comprovar através da 
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observação das paredes da escola, em sua grande parte rabiscadas com corretivo líquido, 

canetões e até tintas. Os vidros quebrados e depredados também demonstram o pouco cuidado 

com as instalações da escola.  

A sala utilizada pela turma do 1º ano do Ensino Médio, que recebeu o estágio de 180 

horas, é uma sala bem estruturada, possui armário para guardar livros didáticos, um quadro 

verde em bom estado de conservação, lâmpadas e poucos rabiscos nas paredes em 

comparação com as demais salas da escola.  

A escola por ser muito grande em espaço físico e em quantidade de alunos, 

naturalmente apresenta alguns problemas de logística, o que acontece por falta de 

profissionais para cuidarem das portas de acesso e, ao mesmo tempo, monitorar os alunos que 

estão no pátio, que também é enorme. Nos demais espaços, a escola é muito bem gerida, o 

que proporciona um espaço de aprendizagem atrativo e de importância para os alunos. 

 O plano de ensino preparado pelo professor estagiário, tinha como objetivos gerais 

executar melodias com extensão de uma oitava considerando a escala de dó maior e 

desenvolver a prática de conjunto contemplando o canto, a execução de arranjos na flauta com 

acompanhamento de harmonia e de ritmo.  

 Os objetivos específicos consistiam em reconhecer a flauta doce e suas partes, apreciar 

a flauta doce soprano, conhecer e executar notas e figuras musicais da semibreve à colcheia, 

identificar notas na pauta musical, executar linhas rítmicas e melódicas, executar melodias 

com acompanhamento, explorar possibilidades sonoras a serem obtidas com a flauta doce de 

forma alternativa e executar músicas coletivamente a uma e duas vozes.  

 

4.1 AS ATIVIDADES QUE PROPORCIONARAM O APRENDIZADO MUSICAL 

 

 As atividades propostas pelo professor estagiário foram das mais variadas, desde a 

explorar o som da flauta doce, até a execução de peças em grupo. Ao se analisarem essas 

atividades, é possível observar grandes referências ao Modelo C(L)A(S)P, por priorizar um 

ensino através do engajamento ativo e direto com a música.  

O Modelo C(L)A(S)P (SWANWICK, 1979) consiste num modelo de parâmetros ou 

atividades musicais no qual o aluno se desenvolve musicalmente através das atividades de 

execução, composição e apreciação musical, como atividades centrais, apoiado na literatura e 

na técnica como atividades periféricas. 
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Swanwick (1979) propõe uma integração de cinco atividades musicais: composição, 

apreciação, performance, estudos de literatura e técnica, quais chamamos de Modelo 

C(L)A(S)P. A sigla C(L)A(S)P refere-se a atividades de composição – C (Composition), 

apreciação – A (Audition) e performance – P (Performance) também denominada de 

execução, como atividades centrais, ao lado de atividades de suporte, periféricas como 

aquisição de habilidades ou habilidades técnicas – S (Skill acquisition) e sobre a literatura 

musical – L (Literature).  

As atividades voltadas para a apreciação aconteceram no início do estágio realizado 

com a turma. Nas avaliações de aulas e relatos de regências é visível uma grande presença de 

atividades de apreciação musical nas aulas de música. Como exemplo, cito aqui a apreciação 

de arranjos populares para flauta doce. O professor estagiário relata ainda que sua intenção em 

trazer este tipo de arranjo para aula foi com intenção de que os alunos recebessem bem a 

proposta de trabalho com flauta doce.  

 

[...] a apreciação, a execução de peças, a percepção musical e o contato com a flauta 

doce, afim de que os alunos estivessem diante de não só de uma possibilidade 

musical, mas sim de várias (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 5). 

 

 

 Os momentos de apreciação aconteceram não somente durante as aulas de música, mas 

também como ferramenta de socialização com os demais alunos da escola, como consta no 

documento:  

 

 

[...] planejei realizar uma pequena apresentação das músicas trabalhadas para as 

demais turmas da escola, a fim de mostrar o trabalho que foi realizado com a turma 

211 e também, para propor um momento de apreciação musical para os alunos, visto 

que a escola realiza ou oportuniza poucos momentos assim (RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO, 2018, p. 5). 

. 

 

 

De acordo com Swanwick, o universo sociocultural e afetivo do educando é elemento 

importante em sua educação musical. Assim, estimulando-o com músicas que façam parte do 

seu dia a dia e dos padrões musicais de sua cultura, ou seja, é possível ampliar o repertório do 

aluno apresentando-lhe outros universos sonoros.  

Conforme as aulas foram acontecendo, foi possível perceber que as atividades de 

apreciação tomaram, positivamente, outro rumo; os alunos passaram de apreciar apenas obras 

trazidas pelo professor, mas também passaram a apreciar uns aos outros, suas próprias 

composições e as músicas que a própria turma tocava.  
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A respeito da apreciação, Swanwick (1979) diz: 

 

Apreciar a música não é apenas ouvir. É também “degustar” da música. É ouvir e 

escutar, com uma consciência que envolve o que levou àquela música, naquele 

momento histórico também. (SWANWICK, 1979, p. 30). 

 

 

 Ainda a respeito da perspectiva do autor para a apreciação, ele diz que a mesma traz à 

tona todos os outros pilares da Educação Musical. As vivências da técnica, da sua concepção 

musical conforme sua composição, da execução de uma música propriamente (que também é 

uma maneira de “degustar” a música) e do conhecimento da literatura, entrando na história da 

música (SWANWICK, 2003). 

Reconhecer instrumentos musicais, formas, estilos, gêneros, a intenção do compositor, 

e tonalidades, enfatiza o apreciar consciente da música. Através da mediação do educador, 

motivando os educandos a entrarem no universo da música, como Arte, é que a apreciação 

toma forma, e a Educação Musical se consolida. 

As atividades realizadas com a turma tiveram, inicialmente, seu direcionamento 

voltado à flauta doce, com fatores que viabilizaram a técnica do instrumento, através de 

propostas cujos objetivos eram ler notas e figuras musicais a fim de que se começasse a ter 

uma experimentação prática do instrumento. Está registrado no Relatório de Estágio (2018): 

 

[...] “com atividades musicais explorassem a flauta doce de forma criativa, mas que 

ao mesmo tempo contribuísse no aprendizado musical de cada aluno” 

(RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 39). 

  

 

A primeira atividade que diz respeito a isso foi tocar as notas si, lá e sol, que são 

tocadas apenas com a mão esquerda do instrumento, com a intenção de que a partir destas três 

notas, os alunos começassem a evoluir tecnicamente.  

Swanwick (2003) descreve esta atividade prática instrumental como uma ação 

complexa, que não pode ser abordada, seguindo-se um único método, ou apenas utilizando-se 

sistematicamente um mesmo livro, página após página. A aprendizagem musical acontece 

através de um engajamento multifacetado: solfejando, praticando, escutando os outros, 

apresentando-se, integrando ensaios e apresentações em público com um programa que 

também integre a improvisação (SWANWICK, 2003).  
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Na mesma perspectiva do autor, o aprendizado prático de instrumento envolve outras 

questões, como questões motoras a serem desenvolvidas neste processo além do confronto 

com habilidades e sensibilidades complexas. 

Nesta relação com a prática, a notação simbólica da música se faz presente, também, 

na técnica, já que no caderno de música iniciamos a escrita: como representar uma melodia, a 

noção temporal da música, sua organização, sua estrutura, seus valores todos ali registrados, 

como faziam até mesmo os grandes compositores da história da música (SWANWICK, 

2003). 

Tocar, cantar, bater palmas, vivenciar a música na prática. Outra relação das atividades 

com a proposta de Swanwick é a execução. Do ponto de vista do professor, a execução de 

linhas melódicas, de arranjos elaborados pelos próprios alunos e a leitura rítmica de arranjos 

agregava ao conhecimento musical dos alunos e contribuía para o avanço do aprendizado de 

flauta doce. Nesse sentido, foi registrado no relatório de Estágio (2018, p. 7),  

 

[...] “que a flauta doce, no contexto em que está inserida, pode ser utilizada como 

um recurso para a ampliação das possibilidades de execução e composição musical”. 

 

 

No que diz respeito à execução, Swanwick (2004) diz que junto à técnica, a execução 

musical faz parte do fazer musical. Um dos pilares dessa educação, em que executar uma 

música coloca em prática todo aquele cuidado do próprio segurar um instrumento, é procurar 

a melhor sonoridade, explorar sua sonoridade, que vem lá da técnica.  

Os relatos e reflexões do professor estagiário sobre as aulas confirmam que as 

atividades foram propostas a fim de que o aprendizado da flauta doce acontecesse de forma 

contínua, viabilizando a apreciação, execução, composição e leitura do instrumento. Essas 

ações desenvolvem a técnica do aluno quanto ao instrumento, acontecendo desta forma o 

aprendizado.  

As atividades de composição estiveram presentes em grande parte das aulas, o 

professor considera que essa atividade contribui positivamente na construção musical coletiva 

da turma. Uma destas atividades, pedia que os alunos fossem colocando notas musicais em 

uma grande pauta no quadro verde. Cada cada um ia ao quadro e colocava uma nota a fim de 

compor uma grande linha melódica. No Relatório de Estágio (2018) ficou registrado: 

 

Depois de tocar a melodia da aula passada, fiz uma grande pauta musical no quadro 

e pedi para que os alunos voluntariamente fossem colocando notas alternando entre 

mínimas e semínimas na pauta, um exercício de composição, para que depois de 

compor executar. (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 25).  
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Na avaliação do professor estagiário, as atividades de composição marcaram o começo 

da integração da flauta doce com outros instrumentos.  

 

Os momentos de estudo da composição da turma, tomaram bastante tempo da aula, 

logo partimos para tocar todos juntos à melodia junto com o piano. Esse momento 

estendeu-se até o fim da aula. (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 26). 

 

Foi a partir desta composição que surgiu a ideia de agregar outros instrumentos 

musicais à aula de música; de certa forma, o trabalho com outros instrumentos subsidiou o 

aprendizado de flauta, além de abrir uma nova possibilidade de aprendizado musical para os 

alunos.  

 

A proposta de trabalho conectada com a prática de conjunto instrumental e a flauta 

doce possibilitam que o aprendizado musical aconteça de diversas formas, nesta, 

atrelada com outros instrumentos de conhecimento dos alunos enriqueceram as aulas 

e a execução do repertório (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 7).  

 

Diante do aprendizado musical, das vivências e das atividades propriamente ditas, um 

terceiro ponto conectou a proposta de Swanwick para a educação musical. Percebe-se isso no 

trabalho realizado com a literatura. A literatura entra no pilar dos conhecimentos gerais da 

Educação Musical, em que o educando, espelhado no mediador, deve ser um pesquisador 

constante, mutuamente estimulados à conhecer a História da Música (SWANWICK, 2004). 

Ainda, entre as contribuições de Swanwick para a Educação Musical, o autor aponta 

alguns parâmetros que podem orientar o trabalho pedagógico musical na sala de aula. Ele 

explica alguns dos princípios que deveriam reger a educação musical, sintetizados por ele em: 

valorizar a música como discurso; valorizar o discurso musical dos alunos; promover fluência 

no início e no final (SWANWICK, 1979).  

O plano de ensino elaborado pelo professor estagiário, bem como as atividades 

realizadas em sala de aula, tiveram direcionamento para um fazer musical lúdico, mas, ao 

mesmo tempo, eficiente. Pois, como se pode perceber através das atividades realizadas, 

diversas foram as formas, propostas e meios com que o aprendizado de flauta aconteceu. Na 

perspectiva de Swanwick, principal referencial deste tópico, o planejamento seguiu os 

princípios que regem a Educação Musical, apontando a flauta como uma possibilidade de 

aprendizado musical, e não único e exclusivamente ponto central da aula de música, como 

proposto no plano de ensino elaborado pelo professor estagiário.  
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4.2 O PAPEL DO PROFESSOR NESTE PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

 Buscando refletir sobre o trabalho docente, busquei situar o papel do professor neste 

processo de aprendizagem. Após as análises das considerações e reflexões do professor 

estagiário, fica claro que sua maior preocupação era fazer com que toda a turma se sentisse 

contemplada com a aula de música, da mesma forma que as estratégias escolhidas tinham 

como objetivo alcançar todos os alunos da turma. A esse respeito, Perrenoud (2000) explica: 

 

É, sobretudo, despender energia e tempo e dispor das competências profissionais 

necessárias para imaginar e criar outros tipos de situações de aprendizagem, que as 

didáticas contemporâneas encaram como situações amplas, abertas, carregadas de 

sentido e de regulação, as quais requerem um método de pesquisa, de identificação e 

de resolução de problemas. (PERRENOUD, 2000, p. 24, grifo do autor).   

 

Segundo o autor, essa competência envolve as competências específicas de conhecer 

os conteúdos da disciplina a serem ensinados e os objetivos de aprendizagem, trabalhar a 

partir da representação dos estudantes, trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à 

aprendizagem, construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, e envolver os alunos 

em atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento (PERRENOUD, 2000).  

Ainda a respeito das avaliações pessoais do professor estagiário, é relatado que em 

alguns momentos foi necessário levar em consideração a contribuição dos alunos sobre as 

aulas, mas sabendo de sua responsabilidade e comprometimento com o aprendizado dos 

alunos. Neste caso, o professor apontou uma situação no Relatório de Estágio (2018): 

 

Na minha avaliação, esta aula contribui para que pudéssemos avançar não só nas 

atividades musicais, mas como grupo, na relação entre professor estagiário e alunos. 

Levei em consideração que a ideia que os alunos trouxeram poderia contribuir na 

aula, o que realmente aconteceu. Foi muito oportuna aquela atividade, pois abriu um 

leque de possibilidades que poderiam ser trabalhadas em futuras aulas, e também 

para abordar assuntos que fazem parte da música, mas que não estava no 

planejamento, o que não é mais nem menos importante do que se tinha em pauta 

para trabalhar (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 33-34).  

 

 

 

Perrenoud (2000) ressalta que é responsabilidade do professor gerenciar a progressão 

da aprendizagem entre conteúdos, concebendo em médio prazo um panorama dos conteúdos a 

serem trabalhados, de modo que se possam promover progressões para prever onde é possível 

chegar à continuidade das aulas. 
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Neste sentido, o professor estagiário buscava criar situações de aprendizagens, de certa 

forma, democrática, pois em alguns momentos a proposta de atividade de alguns alunos 

acabava motivando outros alunos que não estavam com vontade de participar da aula, a 

voltarem a participar. Em determinadas situações, o professor falou nas avaliações das aulas, 

também, em falta de interesse dos alunos.  

Perrenoud (2000) destaca que o professor não deve considerar que a falta de interesse 

de alguns alunos para com a sua própria educação não lhe diga respeito. Segundo o autor, 

mesmo com a realidade de que todas as crianças e adolescentes, independente de sua vontade, 

estão no ambiente escolar, o professor precisa pensar em estratégias para instigar a atenção 

desses alunos. Deste modo, o ensino se torna de fato voltado a todos, e não somente ao 

pequeno número de alunos que se apresenta disposto a participar de tudo. Sendo assim, há 

necessidade de se repensar, inclusive, os planos de ensino que, muitas vezes, se dedicam 

somente aos alunos já pré-interessados no ensino. 

Diante das situações que requerem intervenção do professor, no sentindo de garantir o 

aprendizado dos alunos, e para fazer com que a aula aconteça, um ponto destacou-se na 

relação do professor com a turma. Conforme registrado no Relatório de Estágio (2018): 

 

Buscou-se contemplar a cultura em que os alunos estão inseridos, afim de que isto 

agregasse nas aulas, estabelecendo uma relação entre aluno e professor para que esta 

mesma contribuísse no aprendizado não só musical dos alunos, mas na formação do 

individuo como um todo. Atribuo isso como formação integral do aluno. 

(RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 5).   

 

 

 Neste sentido, os apontamentos de Perrenoud (2000) nos remetem a uma capacidade 

que envolve suscitar o desejo de aprender nos alunos, explicitar a relação com o saber, o 

sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de auto avaliação; instruir e 

fazer funcionar um conselho de alunos e negociar com eles diversos tipos de regras e de 

contratos; oferecer atividades opcionais de formação; favorecer a definição de um projeto 

pessoal do aluno.  

Ainda falando sobre o papel docente, Perrenoud (2002) aponta os saberes e as 

competências do professor e sobre a identidade profissional dos professores. Para o autor, a 

identidade profissional “é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores que 

definem e orientam a especificidade do trabalho de professor”. Os saberes “são 

conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício profissional” (PERRENOUD, 

2002, p. 19).  
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Para Perrenoud (2002), as competências “são as qualidades, capacidades, habilidades e 

atitudes relacionadas a esses conhecimentos teóricos e práticos e que permitem a um 

profissional exercer adequadamente sua profissão”. Além disso: 

 

Sendo assim, nenhuma profissão se exime de formular determinadas exigências de 

competência e de estabelecer um conjunto de competências necessárias ao adequado 

exercício profissional, desde que pautadas no desenvolvimento de capacidades 

subjetivas que possibilitem uma atuação nas situações de trabalho, a serviço dos 

interesses coletivos. Um professor competente, portanto, é aquele que desenvolve 

capacidade de mobilizar recursos cognitivos (conhecimentos aprofundados, 

operações mentais, capacidade crítica), capacidades relacionais, procedimentos, 

técnicas, atitudes para enfrentar situações problemáticas, dilemas. (PERRENOUD, 

2002, p. 22). 

 

 Neste sentido, diante da abordagem dos autores mencionados neste capítulo, situa-se o 

professor diante de um papel muito importante no processo de aprendizagem, por meio de 

competências desenvolvidas e através da realidade do aluno que neste caso acontece a 

transposição dos saberes, resultando nas situações de aprendizagens para os alunos.  

 

4.3 A FUNÇÃO DA PRÁTICA DE CONJUNTO INSTRUMENTAL 

 

 Perrenoud descreve, em seus estudos, que a evolução da escola caminha para a 

cooperação profissional. Nas aulas de música, o trabalho em equipe pode ser visto, sob a 

análise da proposta do professor estagiário, como a prática de conjunto instrumental.  

Na perspectiva de Swanwick (1994, 2003), a prática musical deve ser o centro do 

trabalho do ensino de instrumento, agregando outros conteúdos – história, técnica, leitura – e 

outras atividades – apreciação, composição, improvisação – a partir das músicas do repertório 

desenvolvido. Para o autor (2003, p. 87), “aprende-se música fazendo música. Aprende-se 

música também falando sobre música, analisando, refletindo sobre ela, mas a vivência 

musical sempre precisa estar presente”.  

Na mesma linha de pensamento, Swanwick (1994, 2003) ressalta que se deve tomar 

cuidado para que o ensino instrumental não fique restrito à prática, o que seria prejudicial para 

o aprendizado dos alunos. Entende-se que, muitas vezes, o ensino instrumental restringe-se 

quase que exclusivamente à atividade de execução, esquecendo-se a função das atividades de 

composição e apreciação para a aprendizagem.  
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  A aula de instrumento deve contemplar atividades que proporcionem o aprendizado da 

escrita e leitura musical de forma consciente, a percepção, a apreciação, a criação, a 

improvisação e a exploração, aprendizados estes que foram constantemente vistos na 

realização das atividades propostas pelo professor.  

Cruvinel (2005) aponta diversas vantagens do ensino coletivo, extraídas das falas de 

alguns educadores musicais, que trabalham nessa área. Entre essas vantagens, estão o 

desenvolvimento mais rápido do repertório, a melhora da afinação individual, o 

desenvolvimento mais rápido de uma sonoridade agradável, o desenvolvimento do ouvido 

harmônico e o maior rendimento no aprendizado do instrumento (CRUVINEL, 2005). Em 

relação às vantagens extramusicais, a autora argumenta que: 

 

O ensino em grupo possibilita uma maior interação do indivíduo com o meio e com 

o outro, estimula e desenvolve a independência, a liberdade, a responsabilidade, a 

auto-compreensão, o senso crítico, a desinibição, a sociabilidade, a cooperação, a 

segurança e, no caso específico do ensino da música, um maior desenvolvimento 

musical como um todo. (CRUVINEL, 2005, p. 80). 

 

 

Em uma de suas avaliações sobre a aula, descritas no relatório de estágio, o professor 

manifestou entusiasmo com a evolução dos alunos como trabalho em grupo: 

 

 

Conseguimos tocar em grupo com certa evolução em relação à segunda aula, os 

alunos já reconhecem com mais facilidade as notas e figuras musicais, além de 

estarem contribuindo com as atividades. (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 

26). 

 

 

 Em relação ao tocar em grupo, o professor enfatizou o progresso dos alunos:  

 

Passado esse tempo de estudo, novamente tentamos tocar em grande grupo e a 

execução da música, foi um pouco melhor, mas percebi que eles ainda precisavam 

melhorar. (RELATÓRIO DE ESTÁGIO, 2018, p. 29).  

 

 Além do tocar em grupo, o trabalho em equipe da turma esteve constantemente 

contemplado na perspectiva de Perrenoud (2002), que ressalta que trabalhar em conjunto 

torna-se uma necessidade, ligada mais à evolução do ofício do que a uma escolha pessoal. Ao 

mesmo tempo, há cada vez mais professores, jovens ou adolescentes, que desejam trabalhar 

em equipe, visando níveis de cooperação mais ou menos ambiciosos (PERRENOUD, 2002).  
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 Trabalhar prática em conjunto certamente agregou positivamente ao aprendizado 

musical. As atividades realizadas pelo professor estagiário seguiram uma linha de 

organização, em que se pôde ver, toda a análise feita, a partir dos referenciais teóricos. 

Situava-se, o aluno, diante da exploração de sons, na apreciação de peças, na criação e 

execução de arranjos populares com a flauta doce, mas, também, a partir de outros 

instrumentos presentes na aula de música.  

 Contudo, foi possível entender que o aprendizado de flauta doce, consiste em uma 

série de aprendizados e construções individuais e coletivas que permeiam este processo, não 

podendo desconsiderar o papel do professor para que este mesmo processo tenha se dado de 

forma contínua e sistemática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A presente pesquisa, cujo objetivo principal foi entender como acontece o aprendizado 

de flauta doce no Ensino Médio, utilizou o método pesquisa documental e a análise de um 

documento, sendo este, o Relatório de Estágio Supervisionado em Música II do Curso de 

Graduação em Música: Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, para 

buscar responder estes questionamentos: como acontece o aprendizado de flauta doce no 

ensino médio, as atividades que proporcionam o aprendizado de flauta doce, a função do 

professor neste processo de aprendizado e a contribuição da prática de conjunto instrumental 

no aprendizado de flauta doce.  

 O estágio pode ser um momento de grande construção e aprendizado para os alunos, 

mas, acredito que todo este processo de experimentação e de integração, faz com que, de certa 

forma, o maior beneficiado seja o professor estagiário. O ato de estar, de compartilhar, de 

produzir e de propor atividades, conteúdos e ações para uma turma, especialmente no Ensino 

Médio, faz com que ali, haja uma relação de seres que, naturalmente, será marcada pelas 

vivências e novamente pelo aprendizado. Cada professor planeja suas aulas a partir daquilo 

que viveu, do que sabe e do que pode representar para seus alunos, além de muitas vezes estar 

em contínuo processo de aprendizagem e de formação em relação a sua prática.  

 No caso desta investigação, o professor estagiário buscava melhorar suas aulas e 

atividades, a partir de suas reflexões e análises das aulas anteriores a quê, buscando 

(re)organizar as atividades, a fim de que todos os alunos estivessem contemplados com a aula 

de música.  

 Diante das competências associadas e analisadas, a partir da prática deste professor 

estagiário, é visível que além do processo de experimentação da docência em Música no 

Ensino Médio, acontece um processo de formação docente. Nesta função, o professor 

estagiário deve ser capaz de nortear o aprendizado dos alunos, criar situações para que este 

aprendizado seja significativo e que alcancem de forma democrática todos os alunos. 

 O papel deste professor, neste sentido, deve ser o de tornar determinada atividade 

capaz de garantir o aprendizado musical dos alunos, após avaliar suas práticas, experimentar 

novas formas de trabalho e tomar consciência da importância de aprofundar a avaliação e 

reflexão sobre sua prática. Uma função que envolve muita responsabilidade, pois certamente 

o professor em questão se torna o responsável pelo aprendizado do aluno.  
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 Seguindo a linha de que o professor deve propor atividades que contemplem toda a 

turma, sendo o responsável pelo aprendizado do aluno, entramos no ponto que diz respeito a 

quais atividades musicais contribuem para o aprendizado da flauta doce.  

 Na perspectiva de Swanwick, que propõe uma Educação Musical mais ativa e prática, 

através da apreciação, da execução, da composição e da literatura e da técnica, entendeu-se 

que as atividades como compor e executar linhas melódicas, apreciar arranjos populares para 

flauta e, ainda, pelo fato de a aula ser em grupo, contribuem para que a proposta de trabalho 

aconteça de forma coletiva e eficaz. 

 O estágio analisado aconteceu dentro de uma escola da rede pública de ensino, cuja 

realidade é parecida, se não igual à de muitas escolas do Brasil, nas quais para a realização de 

atividades e da aula de Música, ainda carece de materiais adequados e de profissionais 

específicos da área. Estas colocações nos possibilitam discutir o papel e a contribuição da 

Música nas escolas. Mesmo depois de conquistas na legislação, de produções que enfatizam 

sua importância nas escolas, ainda nos deparamos com um cenário desfavorável para 

subsidiar este ensino.  

 As colocações aqui analisadas contribuem para termos clareza do tamanho da nossa 

área e, ainda, aplica-se nesta pesquisa, pela estrutura fornecida para a realização das aulas do 

estágio mostrar a realidade do ensino de música nas escolas públicas. Depois de compreender 

que o trabalho em grupo, neste caso, poderia ser uma ferramenta de ensino, o professor 

estagiário direcionou as atividades para o grande grupo, passando as atividades com flauta 

doce direcionada para o aprendizado em grupo.  

 Diante destas análises e destes apontamentos pode-se concluir, em relação à 

importância da prática em conjunto instrumental que o aprendizado de flauta doce não 

acontece única e exclusivamente pela prática instrumental em si, mas pela prática em 

conjunto com outros instrumentos musicais, através de atividades que envolvem composição, 

apreciação e execução de peças, arranjos e o conhecimento teórico musical.  

A respeito das atividades desenvolvidas, pode-se concluir que todas as demais 

atividades musicais contribuem para o trabalho com a flauta, porque desenvolvem a 

percepção musical, a leitura de partitura e o conhecimento teórico como um todo.  

Ainda assim, é possível observar uma pluralidade de conceitos e aprendizagens que 

envolvem todo esse processo. 

Pode-se observar, diante desta pesquisa, que várias são as formas de aprendizado 

musical em relação à pratica de conjunto instrumental; tais formas estão atreladas ao papel do 

professor que, frente à situação de garantir o aprendizado musical, expõe-se diante de um 



56 

 

processo de formação contínua e de enfrentamento aos obstáculos que a sala de aula nos 

impõe.  

Chegando ao momento mais esperado de qualquer pesquisador, quando os 

questionamentos postos são esclarecidos à luz dos referenciais teóricos, das revisões de 

literaturas e principalmente por meio da metodologia da pesquisa, conquista-se um grande 

aprendizado pessoal, pois, especialmente no meu caso, vivi todas as etapas destes meus 

questionamentos, passei pelo processo de musicalização com a flauta doce, experimentei as 

possibilidades técnicas e artísticas que o instrumento possibilita na graduação, e 

posteriormente a isso, na disciplina de Estágio Supervisionado em Música II e no Trabalho de 

Conclusão de Curso.  
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