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1. INTRODUÇÃO 

 

O regulamento do Estágio Curricular, das Práticas de Ensino e Atividades Complementares do curso 

Graduação Licenciatura prevê que: 

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no 
âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas diretrizes se 

nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros 
pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de 

ser da atividade acadêmico científica. Assim, ela deve ser planejada quando da 
elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da 

duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em 
articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de 

trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da identidade 
do professor como educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento 
contínuo entre saber e fazer na busca de significados na gestão, administração e 

resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar.  

(Parecer CNE/CP N. 28, de 02 de outubro de 2001, grifo nosso) 

 

 

 

 



PROJETO:  
SER PROFESSOR DE MÚSICA: CONSTRUINDO A IDENTIDADE DOCENTE  

Diante do exposto, este projeto, consiste em conhecer a história da prática docente dos professores de 

Música ou Educação Artística ou Arte, nas escolas de educação básica1, da região servida pela 

FACCAMP e arredores, no período compreendido entre as décadas de 1950 e 1980. O projeto objetiva 

compreender a construção da identidade do professor e as transformações no ensino ao longo do tempo, 

por meio de uma pesquisa histórica e regional, utilizando a memória oral como principal fonte de 

pesquisa.  
 

A Prática de Ensino contabilizará com 105 horas, de acordo com a estrutura curricular do curso de 

licenciatura em Música, assim distribuídas:  

 Metodologia e Didática do Ensino em Música I = 15 h  

 Regência e Prática Coral I = 15 h 

 História e Apreciação da Música II = 15 h  

 Instrumento Complementar Piano II = 15 h 

 Rítmica II = 15 h 

 Análise e Composição Musical I = 15 h 

 Música Contemporânea = 15 h 

 

         2. OBJETIVO 

 

Objetivo geral: auxiliar no estudo sobre a história da Educação Musical na região servida pela faculdade, 

a partir das práticas docentes em sala de aula, nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980. O projeto 

objetiva compreender a construção da identidade do professor e as transformações no ensino, por meio 

de uma pesquisa histórica e regional, utilizando a memória oral como principal fonte de pesquisa.  

 

O curso de graduação em Música deve assegurar o perfil do profissional desejado, 
a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de conteúdos interligados: I - 

conteúdos Básicos: estudos relacionados com a Cultura e as Artes, envolvendo 
também as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Antropologia e Psico-

Pedagogia; II - conteúdos Específicos: estudos que particularizam e dão 
consistência à área de Música, abrangendo os relacionados com o Conhecimento 

Instrumental, Composicional, Estético e de Regência; III - conteúdos Teórico-
Práticos: estudos que permitam a integração teoria/prática relacionada com o 
exercício da arte musical e do desempenho profissional, incluindo também 
Estágio Curricular Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e 

utilização de novas Tecnologias. (Resolução CNE/CES, N. 2, de 8 de março de 
2004, artigo 5º, grifo nosso) 

 

                                                      
1 A educação básica consiste na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 



Objetivos específicos:  

 

Auxiliar os alunos a: 

- conhecerem a história da educação escolar da região de Campo Limpo Paulista e arredores, a partir 

dos relatos de professores aposentados. 
- valorizar a memória oral como fonte de estudo da história. 
- verificar como os professores ensinavam entre as décadas de 1950 e 1980. 
- comparar as práticas docentes do passado com as atuais. 

- contribuir para o desenvolvimento da pesquisa em educação na região. 

- resgatar a história oral a partir das lembranças dos idosos. 
 
Justificativa  

 

A definição do período histórico foi orientada por duas razões: 

a) As cidades da região foram criadas no período determinado pela pesquisa. 

b) Os professores, sujeitos da pesquisa, já estarem aposentados. 
 
 

3. METODOLOGIA 

 
A classe será dividida em grupos compostos por seis alunos, preferencialmente, e com um mínimo de 
quatro alunos, obrigatoriamente. Cada grupo deverá entrevistar um professor de Música ou Educação 
Artística ou Arte aposentado, que lecionou nas escolas de educação básica da região, entre as décadas 
de 1950 a 1980. 
  
A coleta de dados será obtida por meio de: 
 

 Fontes orais: depoimentos de professores sobre suas práticas pedagógicas no tempo em que 
lecionaram. (Ver roteiro da entrevista). 

 

 Fontes documentais (fontes documentais guardados com os entrevistados ou nas escolas): 
partituras musicais, planejamentos de aulas, livro didáticos, provas, diários de classe, cartas, 
anotações e etc.          

 Fontes iconográficas (representação por meio da imagem): fotografias, desenhos e etc. 
 
 
As fontes de pesquisa e os questionários serão previamente definidos pelo conjunto dos professores 
orientadores, cujas respostas serão gravadas e transcritas.  
 

a)  Gravar a entrevista (áudio ou vídeo) para a transcrição e entregar ao professor orientador; 

b) Transcrever (ou seja, reproduzir a entrevista por escrito) fielmente da maneira como foi 

respondido; 

c) Construir um texto com as principais partes das respostas, levando em conta as 

possíveis contradições entre o momento histórico político do Brasil e o cotidiano do 

trabalho dos professores. Ou seja, um resumo com suas palavras, na linguagem formal. 

 

 



Roteiro da ENTREVISTA COM O PROFESSOR DE MÚSICA/EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/ARTE 
                                                   

 Você lecionou somente em escolas públicas?  (  ) sim   (  ) não  

 Quando e em que escola(s) lecionou? Qual(is) disciplina(s) lecionava? Com quais faixas etárias 

trabalhou?     

 Desempenhou outras funções na sua vida escolar? (  ) sim (   ) não. Quais? ______________. 

 Qual era o nome da disciplina de Artes na sua época? (  ) Educação Artística; (  ) Educação 

Musical ; (  ) Música;  outras ______________. 

 Até que ano os alunos estudavam Música2?  

 Havia aula de Música para a criança menor de seis anos de idade? Ela já frequentava a escola?     

 Você lecionava o conteúdo por meio da sensibilização e/ou prática musical? (  ) sim  (  ) não. 

Quais eram os conteúdos ensinados nessa disciplina?  

 Você trabalhava com História e/ou Apreciação Musical? (   ) sim (   ) não 

 Como era a sua forma de ensinar Música? (Por exemplo: expositiva, grupos, lousa, debates, 

livros) 

 Você possui algum projeto ou atividade que realizou que tenha sido muito importante para você? 

Qual? Como foi? Quais foram os resultados? 

 Como os alunos eram avaliados na aula de Música? 

 Como era o espaço escolar? Como ele era organizado e utilizado? (Salas de aula, quadra, salas 

de música, leitura, biblioteca entre outras) 

 E o tempo escolar? Em quanto tempo a aula de Música era dada? Ela era semanal? 

 Tem algum livro, caderno, foto ou objeto desse período? 

 Como era a relação entre professores e alunos? 

 Havia castigos físicos? Quais? Como o senhor(a) lidava com a indisciplina? 

 O que era feito com os alunos que não aprendiam Música?  

 E a relação entre a família e a escola, existia? Como se dava? Quais atividades eram realizadas 

com participação dos pais? Haviam apresentações musicais ou mostras de Artes abertas à 

comunidade? 

 As crianças brincavam na escola? Quando? Onde? Como? De quê? 

 Como era a relação com os outros professores? E com os gestores? Havia uma consciência da 

importância da educação musical na formação das crianças? 

 Durante as décadas de 50, 60 e 70 o Brasil viveu uma série de movimentos sociais, entre os 

quais o de contracultura, da reforma Jango, do Golpe militar, movimentos sociais contra a 

                                                      
2 A disciplina Música, que aparece grifada ao longo do roteiro da entrevista, deve ser trocada caso o professor entrevistado 
lecione outra disciplina como Educação Artística, somente para citarmos um exemplo. 



ditadura. Como foi o seu envolvimento e a sua participação? Era permitido tocar e cantar em 

sala de aula? 

 

FORMATO DE ENTREGA:  

TRABALHO ESCRITO:  

 Capa; 

 Folha de rosto; 

 Resumo (breve apresentação do conteúdo do trabalho); 

 Introdução (objetivos do trabalho, apresentação da escola, entrevistado); 

 Metodologia – procedimentos e estratégias utilizadas para a realização da pesquisa; 

 Desenvolvimento – 1) transcrição da entrevista; 2) síntese das respostas do professor; 3) 

pesquisa a respeito do militarismo e a liberdade de expressão, do movimento de contracultura, 

das reformas de base (reforma Jango) e do AI-5; 

 Conclusão Geral – estabelecer relação entre: os objetivos propostos para o trabalho; as 

entrevistas; a pesquisa a respeito dos movimentos sociais que aconteceram entre as décadas 

de 1950 e 1970; e o ensino de Música no Brasil. Para o desenvolvimento da Conclusão do 

trabalho de Prática de Ensino, utilizem de todo o conhecimento adquirido e acumulado nas 

disciplinas do semestre que cursam e que já cursaram na FACCAMP. Essa Conclusão deve ser 

desenvolvida por todos os integrantes do grupo de trabalho. 

 Conclusão individual – redação de uma síntese reflexiva individual. Cada integrante deverá 

redigir um pequeno texto relatando de sua experiência pessoal e aprendizado com a realização 

do trabalho de Prática de Ensino. 

OBS: A formatação deve ser baseada nas normas da ABNT: papel tamanho A4; margens esquerda, 

direita, superior e inferior de 2,5 cm; fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

espaçamento 1.5, recuo de primeira linha de parágrafo em 2 cm. O relatório deverá ser entregue em CD 

ou DVD. Não há necessidade de entrega do trabalho impresso. 

 

APRESENTAÇÃO: Apresentação em formato de seminário dos resultados obtidos do trabalho de 

pesquisa da Prática de Ensino. É obrigatório a apresentação por meio de slides e a entrega do áudio ou 

vídeo da entrevista. 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES ORIENTADORES: Os itens solicitados no Projeto de Prática de 

Ensino deverão ser rigorosamente seguidos. Trabalhos desenvolvidos que não estiverem de acordo com 

a proposta do Projeto aqui descrito, não serão aceitos. Cada item que não aparecer no trabalho escrito 

e apresentação oral, acarretarão em diminuição da nota do grupo. Os integrantes do grupo poderão ter 

notas diferentes de acordo com seu desempenho na apresentação oral do trabalho, em sala de aula. 

 

4. CRONOGRAMA 

 
Segue, abaixo, o cronograma das atividades que serão desenvolvidas pelos licenciandos: 
 

Período de Realização Atividades Horas 

De 13/03 a 02/05 

Preparativos – realização da pesquisa e 
entrevistas; desenvolvimento do trabalho 

escrito; gravação do trabalho escrito em CD ou 
DVD; preparação da apresentação oral em sala 

de aula, dos slides. 

100 h 

Dias 03, 04, 05 e 08/05 Apresentações 5 h 

TOTAL DE HORAS 105 h 
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