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POSLÚDIO 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Este trabalho consistiu em examinar alguns aspectos inerentes à temática Educação 

Musical e Formação de Professores e os possíveis desdobramentos decorrentes da 

complexidade do tema, privilegiando-se o olhar e o pensamento de licenciandos em formação 

inicial dos cursos de Pedagogia e de Educação Musical, de docentes, de coordenadores e de 

alguns pesquisadores dessa temática. Identifiquei nos pressupostos da nova pesquisa-ação,  

fundamentados no pensamento de Barbier (2007), a abordagem metodológica que 

privilegiasse uma atitude de escuta, a observação participante e ações formativas, tendo-se em 

vista a reflexão e (trans)formação dos licenciandos. 

O início desta pesquisa deu-se no momento em que a Lei Federal 11.769/08 foi 

promulgada, representando uma grande conquista para a área. Constatei o impacto dessa 

legislação no meio acadêmico-musical, em geral e, em particular, as dúvidas e incertezas 

geradas entre os participantes da pesquisa, referindo-se à questão sobre quem seria o professor 

responsável por este ensino. Todavia, apesar de o ensino da música ter se tornado obrigatório 

nas escolas do país, essa legislação não foi suficiente para garantir sua efetiva implantação 

nos currículos escolares.  

Sendo docente de ambos os cursos de licenciaturas, esse cenário me impulsionou a 

examinar mais de perto a questão da formação dos educadores musicais, considerando-se dois 

aspectos: a formação pedagógico-musical oferecida nas licenciaturas e a formação que ocorre, 

de fato, na ordem da singularidade dos sujeitos.  

Como reflexão inicial para construir o referencial teórico desta pesquisa considerei 

examinar a Educação Musical como um campo de estudos e área do conhecimento. A 

discussão sobre a questão epistemológica da Educação Musical, das Ciências da Educação, da 

Pedagogia e da Didática da Música foi desenvolvida como ponto de partida, visando salientar 

a necessidade de uma revisão histórica para a ressignificação da Educação Musical na 

contemporaneidade. Corroborando Pimenta, acredito que:  

 

O não-enfrentamento da questão epistemológica em educação dificulta aos 

educadores a articulação das pesquisas que eventualmente se realizam na área e a 

formulação de pesquisas necessárias que estão sendo indicadas pelas urgências da 

prática social da educação. O que, consequentemente, dificulta a superação dos 

problemas contemporaneamente postos (PIMENTA, 2006, p.27). 

 

 



253 

 

  As tendências atuais em considerar os possíveis entrelaçamentos da Educação 

Musical com outras ciências traduzem e refletem a abrangência e complexidade da área, 

exigindo dos profissionais um repensar sobre este campo como uma ciência, que deve possuir 

um estatuto de cientificidade. Embora as pesquisas e as comunicações existentes no meio 

acadêmico do nosso país ainda sejam muito restritas e recentes frente às demais áreas do 

conhecimento, é necessário chamar a atenção dos pares para a tarefa de afirmar a Educação 

Musical como ciência circunscrita às chamadas Ciências da Educação. Digo tarefa porque 

cabe aos próprios educadores musicais desenvolver e concretizar a construção desse campo, 

clarificar seu respectivo corpo teórico-prático e delinear seu objeto de estudo. 

Na França, historicamente, a Educação Musical está imbricada nas Ciências da 

Educação, como um campo mobilizando saberes e práticas em diferentes contextos e 

respectivas demandas — o que nos serviu como uma referência para essas questões abordadas 

no primeiro capítulo. No Brasil, por várias razões histórico-sociais, políticas e educacionais 

que foram expostas nesta tese, a Educação Musical permaneceu circunscrita à Música. O 

pouco diálogo entre Música e Educação produziu reflexos num campo que ainda se encontra 

em processo de construção como, também, na profissão de educador musical.  

Ao olhar para a Educação Musical, percebo-a como um fenômeno multifacetado, 

ocupando-se das relações entre seres humanos e as músicas do mundo e, ainda, de todas as 

formas de apropriação e transmissão dos saberes musicais nos mais diversos espaços e 

contextos. Por isso, defendi, no primeiro capítulo deste trabalho, que são necessários aportes 

teóricos de outras ciências, principalmente as chamadas Ciências da Educação, para que os 

pesquisadores possam constituir um olhar múltiplo e plural sobre o objeto a ser estudado.  

Além disso, diversos teóricos e pesquisadores da área apontaram para a necessidade 

de clarificar o objeto de estudo da Educação Musical e perscrutar a natureza dos saberes 

pedagógico-musicais. Nesse aspecto, deparei-me com um cenário impactado pelo fenômeno 

da globalização, do desenvolvimento tecnológico, das transformações culturais, sociais, 

econômicas e, como consequência, as mudanças e novas formas de relação dos sujeitos com o 

saber, com o mundo e com o outro. Busquei subsídios teóricos especialmente no pensamento 

de Charlot (2000), Tardif e Lessard (2005) e nas concepções de Bauman (2007) para 

fundamentar essa análise.   

Segundo Charlot, os significados vão sendo construídos socialmente, remetendo-nos 

aos conceitos; porém, os sentidos são produtos das singularidades das formações simbólicas 

dos sujeitos. Por isso, considerei que sua afirmativa “as relações com o saber é relação com o 

mundo, com os outros e consigo mesmo”, além de sintetizar seu pensamento, conduz a 
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reflexões que abarcam os campos da educação, da sociologia, da cultura e da psicanálise. 

Entendemos que, nessa perspectiva, as relações de saber podem ser concebidas como relações 

sociais com vistas à hominização, singularização e socialização
63

 dos seres humanos. A 

Educação funciona como mediadora desses processos de relações. 

Para Tardif e Lessard (2005), os saberes docentes são plurais e produtos da 

amálgama entre os saberes da formação, das disciplinas, dos currículos e da experiência e, por 

sua vez, a profissão docente configura-se imbricada nos processos de interações humanas.  

Por outro lado, Bauman (2007) discute o cenário do mundo globalizado, afirmando 

que estamos em fase de transição, numa época em que as antigas tradições, governos, 

instituições, valores, crenças e relações estão se liquefazendo — o que ele chamou de 

Modernidade Líquida, afetando os sujeitos de inúmeros modos. As relações com o Outro e 

com o outro vêm se modificando, em função das alterações nos cenários, estruturas, 

instituições, relações humanas e inovações tecnológicas.  

Levando-se em conta que, no campo musical, o conjunto de saberes pedagógico-

musicais e a relação dos sujeitos com esses saberes também vêm sofrendo transformações,        

busquei assinalar alguns impasses que permeiam os modos singulares de apropriação desses 

saberes e a transferência para a práxis, impasses esses com os quais os educadores musicais se 

deparam, considerando que os saberes pedagógico-musicais são múltiplos, situados em 

contextos e espaços diversos.  

 Em decorrência, argumentei que necessitamos formar educadores musicais com uma 

visão mais ampla sobre a educação musical, mobilizando conhecimentos e realizando ações 

competentes para ensinar, intervir e transformar os cenários, na dimensão acadêmica, política 

e cultural. Penso que estudos mais aprofundados deverão configurar e delimitar a natureza dos 

saberes pedagógico-musicais, sem, contudo, nos esquecermos de que esse corpo de saberes 

não deve ser um conjunto fechado e concêntrico, fixo ou estático, mas um corpo de saberes 

interconectado às ciências de várias áreas e aberto às constantes transformações.  

Além disso, a apropriação dos saberes pedagógico-musicais pelos sujeitos ocorre de 

forma singular. Nessa perspectiva da singularidade, recorri aos estudos sobre psicanálise,     

sobretudo, baseando-me nos fundamentos da teoria freudiana e do ensino de Lacan, para 

proceder a essas reflexões. Considerando a docência uma atividade humana entre, para e com 

os sujeitos, os estudos da Psicanálise, conduziram-me a refletir sobre o sujeito cindido, a via 

do desejo e da pulsão, a cadeia de significantes, os registros simbólico, imaginário e real, a 
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 Expressões usadas pelo sociólogo Bernard Charlot (2000) para explicitar as relações entre sujeitos e saberes. 
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música como objeto a e modalidade de gozo — dimensões pouco exploradas nos campos da 

música e da educação musical.  

Vimos que não é possível capturar o real e o saber como um todo, pois sempre há 

algo que nos escapa — algo que é da dimensão do inconsciente, ou seja, do não-saber, 

caracterizando o sujeito cindido, dividido entre consciente e inconsciente. A música pode ser 

inscrita nos sujeitos pela via do desejo e, por sua vez, constituir sujeitos musicais desejantes 

— professor e aluno ocupando suas posições e funções nos processos de ensino e 

aprendizagem. E isto somente acontece se forem atribuídos sentidos aos significantes da 

música capturados pelos sujeitos. O papel do sujeito-professor — como lugar de discurso do 

Outro, torna-se fundamental na ação educativa, pois cabe a ele organizar, elaborar, refletir e 

buscar situações de ensino; o papel do sujeito-aluno — o lugar do outro, emprestando 

sentidos e significados aos significantes que constituem os saberes e conhecimentos, como 

nos ensina Lacan.  

Tais estudos modificaram meu olhar sobre os sujeitos, a música e a educação musical 

e podem contribuir para que os educadores musicais venham compreender a música e seu 

ensino, por outras vias, especificamente, ao se olhar para as singularidades dos sujeitos. 

Aponta-se ainda, a necessidade de ampliar o campo de pesquisa nas interfaces entre 

psicanálise, música e educação musical, considerando-se seus múltiplos contextos.   

No que diz respeito à formação que vem sendo oferecida nos cursos superiores para 

os educadores musicais, teóricos e pesquisadores apontam que ainda se encontra pautada em 

um modelo fundado na racionalidade técnica e em um ensino musical tradicionalmente 

herdado do antigo paradigma de educação musical — conservatorial —, contrapondo-se às 

atuais demandas existentes nos cenários escolares.  

Ao examinar as raízes históricas da formação de professores de música, pude 

constatar que, em nosso país, não houve um diálogo profícuo entre os professores dos campos 

da Música e da Educação. Apesar de terem ocorrido algumas iniciativas, baseadas em 

importantes modelos europeus de educação, de um modo geral as práticas continuaram a se 

pautar nos moldes herdados pela tradição histórica do nosso ensino musical.  

A meu ver, ocorria uma espécie de “transferência didática” do ensino musical 

especializado dos conservatórios para a prática pedagógico-musical nas escolas; porém, em 

sua maioria, desprovido dos subsídios das Ciências da Educação. Mesmo tendo-se oferecido a 

formação pedagógico-musical para as normalistas das antigas Escolas Normais e Institutos de 

Educação durante os períodos de implantação do canto orfeônico nas escolas, diversos 
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teóricos e pesquisadores apontaram que este ensino manteve-se nos padrões tradicionais de 

educação musical.  

Nos períodos subsequentes, os cursos do magistério foram perdendo a tradição da 

música em seus currículos, culminando com a LDB 5.692/71 que substituiu a Educação 

Musical pela Educação Artística. Esse fator foi um dos mais agravantes para a área, gerando 

sérias consequências, dentre elas, a evasão de professores especialistas em música que 

migraram das escolas públicas para as escolas de música e conservatórios. Outro fator foi a  

ausência na música nos currículos escolares, resultando em várias gerações sem oportunidade 

de acesso a esse ensino.    

Com a promulgação da última LDB 9.394/96, iniciou-se um período de reformas 

educacionais, incluindo-se os cursos superiores, separando-se os cursos na área artística em 

licenciaturas distintas. Conforme apontei neste trabalho, encontrei variações nas 

nomenclaturas dos cursos de Licenciatura da área, o que acaba causando interpretações 

confusas e conflitantes por parte de órgãos, secretarias de educação e instituições. Inclusive 

pude constatar entre os próprios pares que ainda não existe um consenso a respeito, talvez 

pelas próprias indefinições relativas ao objeto de estudo e à falta de clareza na área.  

Além disso, verifiquei que muitos editais de concursos públicos para professores de 

educação básica não contemplam os licenciados em Educação Musical. Este problema precisa 

ser equalizado com certa urgência, devendo-se convocar para isso, as universidades, os 

pesquisadores, educadores e representantes do Ministério da Educação na busca de soluções 

viáveis a curto, médio e longo prazo. 

A falta de clareza da legislação e a quantidade insuficiente de professores de música 

para atender a demanda das escolas geraram um novo período de debates, discussões, 

mobilizações e ações de artistas, entidades, instituições, pesquisadores e universidades para 

reivindicar a presença da música nos currículos escolares. Obtivemos resposta favorável, após 

quase uma década de lutas e movimentos, com a promulgação da Lei Federal 11.769/08. 

Sabemos que entre a legislação e seu efetivo cumprimento há uma lacuna a ser preenchida 

pelos próprios interessados — os educadores musicais.  

 Assim, com o desenvolvimento desta pesquisa, pude verificar e constatar diversas 

ações que vêm sendo realizadas em prol da reinserção da música no espaço das escolas. De 

norte a sul do país, encontrei projetos e ações por iniciativas de universidades, professores 

formadores, secretarias de educação com a oferta de formação pedagógico-musical para 

professores não-especialistas, em sistemas de parcerias.  
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Na visão de professores responsáveis por alguns desses projetos, entrevistados para 

este trabalho, pude averiguar que essas alternativas não são as ideais; tampouco pretende-se 

substituir o professor especialista em Educação Musical, pois tal ordem não justificaria a 

existência dos Cursos de Licenciatura na área que estão proliferando em nosso país, inclusive, 

na modalidade do Ensino à Distância.  

Porém, essas experiências têm demonstrado, principalmente, que a partir do 

oferecimento dessa formação pedagógico-musical aos não-especialistas estaremos somando 

parceiros em defesa da música nas escolas, pois vêm ocorrendo modificações no olhar e nas 

concepções desses docentes sobre a Educação Musical. Eles têm compreendido, com maior 

profundidade, os aspectos educativos da música, passando a valorizá-la como conhecimento 

escolar. Considero esse fato um grande ganho para a nossa área, pois o diálogo e a abertura só 

fortalecem o reconhecimento da Educação Musical como campo científico e área do 

conhecimento, promovendo maior florescimento de projetos, estudos e pesquisas.  

Um dos aspectos que mais sobressaiu neste trabalho foi reconhecer que os 

professores dos cursos superiores e os currículos das licenciaturas ainda não têm situado com 

clareza o perfil profissional do educador musical. Por sua vez, o processo de identidade 

profissional e a profissionalidade dos alunos desses cursos também se encontram fragilizados. 

É necessário que pesquisadores da área desenvolvam mais estudos, visando compreender a 

figura do educador musical no espaço escolar, delinear suas competências afinadas com as 

emergentes demandas escolares, verificar as várias possibilidades de formação de acordo com 

os múltiplos contextos de atuação profissional e buscar dialogar com outras áreas e campos do 

saber, tais como: as áreas da saúde, cultural, empresarial, socioeducativa, dentre outras. 

Afirmo, ainda, que não basta nos limitarmos ao meio acadêmico, é preciso envolver instâncias 

das esferas política, cultural e social, para que haja entendimento e reconhecimento do valor e 

da profissão do educador musical.  

Uma das propostas resultantes desta pesquisa consiste em tornar o ensino da música 

obrigatório também nos cursos de Pedagogia; porém, ministrado por especialistas da área que 

sejam educadores musicais. Compreendo que não basta inserir a música no currículo de 

Pedagogia: é necessário verificar como está sendo ensinada, por qual professor e para quais 

finalidades, senão, podem-se repetir modelos já ultrapassados. É preciso que o pedagogo seja 

nutrido de uma formação musical mais consistente, incluindo-se metodologias de educação 

musical apropriadas aos escolares, para que possa inserir a música em suas práticas como 

conhecimento a ser ensinado. Uma formação musical superficial gerará práticas 

inconsistentes, sem embasamento teórico e pedagógico, perdendo-se o principal objetivo da 



258 

 

reinserção da música na escola que, a meu ver, consiste em educar musicalmente nossos 

jovens e crianças.  

As universidades que oferecem cursos de licenciaturas em Educação Musical podem 

abrir espaço para projetos que envolvam licenciandos de outras áreas, especialmente os de 

Pedagogia, a exemplo da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 

conforme foi relatado no quinto capítulo. Esses projetos proporcionam um intercâmbio 

formativo entre os licenciandos, possibilitando a eles compartilhar saberes, refletir sobre 

práticas e vivenciar conjuntamente projetos e experiências do ensino da música.  

Por outro lado, é preciso buscar formas de haver um ensino musical mais 

sistematizado nos espaços escolares e que seja significativo para os estudantes, incluindo-se o 

aprendizado dos códigos e estruturas da linguagem musical, a apreciação, a produção, o fazer 

musical e a criação, contextualizando-se tempos e espaços das produções musicais e 

adequando-se esses processos aos projetos político-pedagógicos das escolas. Esta tarefa, a 

meu ver, deve ser atribuída ao professor especialista, que recebe subsídios em sua formação 

para essa finalidade, nos cursos de licenciatura da área.  

Isto não significa substituir o pedagogo pelo professor especialista, ou o inverso, pois 

eles não são profissionais oponentes, mas sim, parceiros no processo educacional, sendo 

necessária a presença de ambos no âmbito escolar. Tanto o pedagogo como o especialista em 

música deverão exercer a docência com cidadania em sua dimensão individual e coletiva, 

Ambos precisam ser capazes de estabelecer críticas e realizar ações transformadoras, 

engajados em projetos educacionais e privilegiando a construção social do conhecimento 

musical.  

Aponta-se ainda, a necessidade de haver produção e publicação de literatura e 

material didático específicos para os cursos de formação de educadores musicais, incluindo-se 

principalmente neste aspecto, os cursos de Pedagogia — outra tarefa a ser realizada pelos 

teóricos e pesquisadores do campo da Educação Musical.  

Em relação à pesquisa-ação, busquei ressaltar as singularidades dos sujeitos, por 

meio de uma escuta sensível e de uma abordagem de pesquisa que conduzisse os participantes 

à tríade ação-reflexão-(trans)formação. A complexidade do objeto de pesquisa levou-me a 

desenvolver uma articulação dialética entre os interlocutores, o pesquisador e as ações e 

dinâmicas dos processos, visando a (trans)formação dos sujeitos em relação à educação 

musical e suas concepções e práticas.  

O desenvolvimento da pesquisa-ação com licenciandos em Pedagogia e em 

Educação Musical propiciou analisar questões relativas às relações de saberes pedagógico-



259 

 

musicais estabelecidas pelos sujeitos em formação inicial. Todavia, nos encontros dos grupos 

participantes emergiram questionamentos relacionados a outras problemáticas, que podem ser 

tomados como indicadores dessa perspectiva de mudança para um novo paradigma de 

formação do educador musical, conforme já mencionei — uma formação aberta, flexível, 

móvel e ampla.  

Por meio da observação participante constatei que, durante os grupos de discussão, 

os licenciandos de Pedagogia e de Educação Musical trouxeram questionamentos de ordem 

política, cultural, econômica e as respectivas implicações desses fatores no ensino da música, 

à medida que foi havendo abertura e escuta para essas questões. 

Constatei in loco que os processos formativos devem preparar o futuro educador 

musical para a multiplicidade, a diversidade, a variedade, as diferenças, os problemas e os 

desafios de ordem individual e coletiva, por meio de saberes e conhecimentos que extrapolam 

àqueles exclusivamente e tradicionalmente pedagógico-musicais.  

Além disso, pude notar que nesses momentos os participantes da pesquisa-ação 

puderam cultivar o respeito pelo outro, fortalecendo vínculos e ampliando oportunidades de 

interação entre os sujeitos.  A continuidade da sistematização dos encontros coletivos nos 

espaços das aulas possibilitou um avanço das práticas pedagógicas e engajamento de todos no 

processo de construção do conhecimento, contemplando-se também, o crescimento individual 

e o desenvolvimento pessoal. Percebeu-se um desprendimento dos licenciandos de ambos os 

grupos em compartilhar opiniões, trocar informações, buscando a superação de dificuldades. 

Assim, pude perceber, durante as observações, que construir saberes e 

conhecimentos fundados numa reflexão crítica intensificou o comprometimento com o 

trabalho que estava sendo desenvolvido, inclusive o sentimento de pertença ao grupo e à 

profissão docente. Este último aspecto ficou mais evidenciado com os licenciandos em 

Educação Musical. O espaço e o tempo da pesquisa-ação constituíram momentos para que os 

licenciandos exercitassem a ação participativa no coletivo, o desenvolvimento de uma 

consciência crítica e reflexiva e o engajamento de todos na própria formação profissional.  

O registro sistemático das ações e discussões, por meio da elaboração de portfólios, 

mostrou-se eficiente e de fundamental importância, na medida em que possibilitou um 

repensar sobre o trabalho realizado e uma reflexão individual sobre as propostas e questões 

discutidas, desenvolvendo um olhar sobre o outro e sobre si próprios, em um processo de 

autorreflexão e autoavaliação.  

Em diversos portfólios de ambos os grupos, verifiquei relatos dos licenciandos sobre 

as dificuldades e os desafios que enfrentaram nas situações de aprendizagem de saberes 
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pedagógico-musicais, individual e/ou coletivamente. Apesar de possuírem maior domínio 

sobre os saberes musicais, encontram dificuldades em lidar com as questões pedagógicas 

referentes aos alunos, à escola, à didática, ao planejamento, à avaliação, incluindo-se as 

tarefas escolares da atividade docente.  

Por outro lado, os licenciandos em Pedagogia apresentaram em seus relatos, as 

dificuldades que tiveram ao lidar com conhecimentos musicais específicos. O que chamou a 

atenção foram as razões e justificativas apresentadas pela maioria dos licenciandos desse 

grupo: a grande maioria afirmou nunca ter aprendido música nas escolas. Por isso, considero 

preponderante assinalar mais esta razão para haver formação pedagógico-musical inicial nos 

cursos de Pedagogia, porque, caso contrário, o ensino musical poderá permanecer ausente nas 

séries escolares nas quais os egressos desses cursos irão lecionar.  

Assim, baseada em minha experiência como docente de ambos os cursos, posso 

confirmar que não se deve negligenciar a formação pedagógico-musical dos licenciandos em 

Pedagogia, pois os pedagogos serão os primeiros a lidarem com a escolaridade das crianças, 

uma vez que faz parte da tradição do magistério realizar atividades nas quais canto e música 

são fios condutores do ensino. Porém, se quisermos que esses profissionais executem ações 

musicais de qualidade, despertando nos alunos o desejo de conhecer música e ensinando 

conteúdos pertinentes a ela por meio de práticas inovadoras e criativas, então, será preciso 

haver muito mais investimento na formação pedagógico-musical inicial desses licenciandos.  

Outro aspecto a destacar refere-se à necessidade de haver uma mudança nas 

concepções sobre a formação pedagógico-musical inicial de licenciandos em Educação 

Musical, deslocando-se o foco de formação centrado no saber-fazer-música para saber-

educar-musicalmente. Ou seja, mudar o enfoque fundado na excessiva valorização de estudos 

teóricos e técnicos da música e nas metodologias e práticas para a valorização da educação 

musical enquanto prática social transformadora e linguagem criativa constituída nas relações 

humanas. Por sua vez, acredito que a ênfase atribuída às metodologias padronizadas deve ser 

superada, centrando-se na idealização de processos criativos do ensino musical. Isto significa 

rever os princípios norteadores dos processos formativos nos cursos de licenciatura da área.   

Não se trata de negligenciar conhecimentos teóricos e práticas de educação musical, 

que estão consolidadas. Trata-se de rever os fundamentos dos modos de conceber a educação 

musical nas escolas, de rever as concepções que permeiam a práxis dos professores 

formadores das universidades e romper com os fios que tecem o antigo paradigma dessa 

formação, buscando-se abertura para a mobilidade, para a flexibilidade curricular além das 

múltiplas articulações com os demais campos do saber. Nos dias atuais, mediante a paisagem 
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sonora na qual estamos inseridos, a Educação Musical deve se preocupar, inclusive, com uma 

abordagem ecológica e holística. Nessa direção, os licenciandos em Educação Musical podem 

e devem valorizar não apenas os saberes musicais em suas práticas, mas também adquirir as 

competências necessárias para poder articular esses saberes com outros domínios e campos da 

educação escolar.  

Sendo assim, reafirmo a necessidade de que a formação pedagógico-musical inicial 

de licenciandos, em particular licenciandos de Educação Musical, possa abrir espaços para a 

construção de saberes referentes à docência, à escola, à profissionalidade, aos alunos, não 

ficando restrita às práticas musicais, ao saber-fazer música, mas incorporando uma nova 

ecologia dos saberes, conforme apresentei. Com isso, o paradigma tradicional de formação 

profissional poderá ser superado. Deseja-se que os novos profissionais sejam autônomos e 

capazes de transformar os contextos pela efetiva ação docente, atuando como sujeitos 

históricos, conscientes de seu papel em prol da democratização da Educação Musical em 

nosso país. 

Aqui, abrimos um parêntese para a questão da amplitude do termo Educação 

Musical. Não poderíamos pensar em “educações musicais”? Já que são múltiplos os contextos 

e são plurais as modalidades e possibilidades de ensinar e aprender música, de criar, de 

inventariar, de realizar pesquisas sonoras e elaborar produções musicais, incluindo-se as 

sonorizações geradas pelos softwares e equipamentos computacionais, então, não poderíamos 

falar em várias educações musicais e em várias possibilidades de ensino e aprendizagem da 

música? 

E quanto à formação do educador musical: haveria um único modelo de formação? 

Se a presença do educador musical não está circunscrita somente às escolas, mas 

também a hospitais, centros comunitários, empresas, organizações, instituições culturais, 

entidades socioeducativas, apenas para citar alguns exemplos, não deveria haver maior 

flexibilidade curricular e abrangência de conteúdos nos programas dos cursos de formação, 

organizando-se essas possibilidades em espaços diversificados e intercâmbios com outras 

áreas?  

Portanto, a meu ver, não é possível haver um único modelo de formação. Porém, 

creio ser imprescindível e urgente repensar as múltiplas possibilidades, para que os cursos 

possam se alinhar às atuais demandas. Para que isso realmente ocorra, acredito que nós, 

professores desses cursos, temos de abandonar as velhas crenças e antigos modelos e assumir 

a coragem de mudar para o desconhecido, para o impreciso, para algo que não sabemos. 

Vimos que a formação inicial de licenciandos envolve outras dimensões articuladas à 
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formação profissional, tais como o pensamento crítico, a capacidade de adquirir autonomia, o 

convívio humano e a formação (trans) pessoal. 

Termino esta tese reafirmando a necessidade de haver mudanças nas concepções, no 

olhar e nos modos de pensar a Educação musical e formação de professores, buscando-se um 

novo paradigma para essa formação profissional, pautado nas transformações que a 

contemporaneidade exige. Novos caminhos e novas possibilidades precisam se abrir para a 

presença da educação musical nas escolas brasileiras e, especialmente, na vida das crianças e 

jovens do nosso país.  

O sentido deste trabalho reside em somarmos esforços para que a sociedade brasileira 

possa reconhecer o valor educativo da música como conhecimento escolar válido, patrimônio 

cultural da humanidade, linguagem expressiva natural dos seres humanos e um direito de todo 

cidadão.  


