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Resumo: O envolvimento dos estudantes em cursos de graduação na modalidade de Educação 

a Distância constitui um elemento fundamental no processo de formação acadêmico-

profissional, potencializando as ações desenvolvidas por professores formadores na docência 

virtual. Nesse contexto, este trabalho aborda parte dos resultados de uma pesquisa de 

doutorado que investigou a construção da docência virtual em Música nos cursos de 

Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil (UAB), buscando discutir as relações entre 

professores universitários de música e seus alunos no processo de mediação do ensino de 

Música a distância. A pesquisa insere-se nos estudos da Pedagogia Universitária, focalizando 

o contexto emergente dos cursos a distância nas Instituições de Ensino Superior, tendo como 

referenciais teórico-metodológicos a Pesquisa Biográfica e a Teoria Fundamentada. No 

desenvolvimento do estudo, através de entrevistas narrativas realizadas em duas etapas, 

participaram sete professores formadores que atuaram com o ensino de Música em cinco 

cursos de Pedagogia da UAB. Nas análises das entrevistas, compreendeu-se que a construção 

da docência virtual em Música nesses cursos é tecida em meio às relações de proximidade e 

distanciamento que os docentes estabelecem com cinco eixos, a saber: a EaD, a tecnologia, a 

polidocência, os alunos e o curso. Ao longo da investigação, a relação com os alunos foi o 

ponto central da docência virtual, constituindo-se, ao mesmo tempo, no elemento de maior 

força e de fragilidade no processo educativo, tendo em vista que gerou movimentos de 

aproximação para alguns professores, que buscaram formas diversas de manter uma relação 

mais próxima com os alunos; e de afastamento para outros, em função da angústia sentida 

com o distanciamento físico. Nesse processo, os professores narraram sobre as vivências, os 

desafios e os aprendizados construídos na docência virtual em Música, os quais afetaram e 

contribuíram para o seu desenvolvimento profissional docente. Além disso, nas narrativas, 

destacam-se pensamentos e práticas docentes que versam sobre algumas possibilidades que 

podem promover maior envolvimento dos alunos em seu próprio processo formativo e 

potencializar a formação musical e pedagógico-musical nos cursos de Pedagogia da UAB. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Docência virtual em Música; Relação com os alunos; 

Pedagogia Universitária; Pesquisa Biográfica; Teoria Fundamentada. 

 

Introdução 

 

O envolvimento dos estudantes no ensino superior promove uma formação 

comprometida e crítica. Na Educação a Distância (EaD) constitui um elemento fundamental 

no processo de formação acadêmico-profissional. “Os alunos de EAD estão diante de uma 

nova realidade educacional, que difere bastante do ensino presencial, especialmente por 
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valorizar a questão da autonomia dos estudantes, isto é, por prescindir a presença constante de 

um professor” (BASEGGIO; MUNIZ, 2009, p. 1). 

Especificamente no caso do ensino de Música a distância, a autonomia e a 

corresponsabilidade do aluno no estudo, na participação e na realização das atividades 

tornam-se características imprescindíveis no processo de aprendizagem de conteúdos 

musicais, especialmente, os de natureza prática. É necessário um forte envolvimento dos 

alunos com as atividades e disposição para a busca de mais conhecimentos musicais e 

pedagógico-musicais. 

Esse envolvimento dos estudantes, somada à construção de uma relação estreita com 

os professores formadores, potencializa as ações desenvolvidas na docência virtual
3
 e o 

processo de desenvolvimento profissional docente, o qual compreende  

 

[...] os esforços dos professores na dimensão pessoal e na interpessoal, bem como as 

condições oferecidas por suas instituições no intuito de criarem condições para que 

esse processo se efetive. Envolve a construção, por parte dos professores, de um 

repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o exercício da docência 
que é influenciado pela cultura acadêmica e pelos contextos sociocultural e 

institucional nos quais os docentes transitam. [...] desenvolvimento profissional e 

formação entrelaçam-se em um intricado processo, a partir do qual o docente vai se 

construindo pouco a pouco. O saber e o saber-como da profissão não são dados a 

priori, mas arduamente conquistados ao longo da carreira docente. (ISAIA, 2006, p. 

375). 

 

Nesse contexto, este trabalho aborda parte dos resultados de uma pesquisa de 

doutorado que investigou a construção da docência virtual em Música nos cursos de 

Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil (UAB), buscando tratar sobre as relações entre 

professores universitários de música e seus alunos no processo de mediação do ensino de 

Música a distância. Para tanto, o trabalho discorre sobre a Pedagogia Universitária e os 

Contextos Emergentes no Ensino Superior; apresenta os referenciais teórico-metodológicos da 

Pesquisa Biográfica e da Teoria Fundamentada; e discute algumas análises sobre a docência 

virtual em Música nos cursos de Pedagogia da UAB, enfocando a relação dos professores 

formadores com os alunos na EaD. 

 

Pedagogia Universitária e Contextos Emergentes no Ensino Superior 

 

Por envolver o contexto do ensino superior, a pesquisa apresentada insere-se nos 

estudos do campo da Pedagogia Universitária.  
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[...] a pedagogia universitária, nucleada no campo educativo, opera no espaço 

transdisciplinar da academia. Tem como objeto de estudo o ensino, a aprendizagem 

e a avaliação na universidade. Preocupa-se com a formação docente para o exercício 

pedagógico profissional. No contexto brasileiro, a pedagogia universitária vem 

sendo desafiada pela diversidade institucional, pela ausência de programas 

continuados de formação docente e pelas constantes pressões sobre os currículos das 

carreiras profissionais, trazidas pelos processos avaliativos. Critica-se e escreve-se 

muito sobre Ensino Superior, mas produz-se pouco conhecimento sobre a pedagogia 

que o sustenta. Por isso, direcionamos as pesquisas para a busca de entendimentos 
sobre a revitalização da qualidade do ensino universitário e as mudanças que 

redesenham o perfil das universidades contemporâneas pós-avaliação. (LEITE, 

2006, p. 57). 

 

Parte desses estudos volta-se para o desenvolvimento profissional e os processos 

formativos envolvidos com a docência universitária, buscando conhecer e compreender as 

particularidades e as diferentes funções/atribuições exercidas pelos professores no Ensino 

Superior. Nesse sentido, constitui-se em um “campo polissêmico de produção e aplicação dos 

conhecimentos pedagógicos na Educação Superior” (CUNHA, 2006, p. 351).  

Nos últimos anos, a Pedagogia Universitária também passou a investigar os contextos 

emergentes, ou seja, configurações diferenciadas que convivem conflituosamente com 

concepções baseadas em tendências educacionais históricas na Educação Superior 

(MOROSINI, 2014). “Então, a partir da concepção de contextos emergentes, compreende-se 

que se referem a novos desafios e, nesse sentido, que demandam novos posicionamentos e 

ações de gestão político-pedagógica na educação superior” (DALLA CORTE; SARTURI, 

2015, p. 178).  

Um desses novos desafios consiste no desenvolvimento de cursos de graduação na 

modalidade de EaD, os quais tiveram sua ampliação a partir da criação do Sistema UAB. A 

UAB é um projeto do Ministério da Educação, o qual, conforme o Art. 1º do Decreto nº 

5.800/2006, é “voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 

País” (BRASIL, 2006). 

Esses cursos EaD, como o caso dos cursos de Pedagogia a Distância investigados na 

pesquisa, demandaram disposições e conhecimentos distintos dos cursos presenciais, criando 

mobilizações diversas e a necessidade de formação tecnológica para professores e servidores. 

Como configurações diferenciadas, a EaD tem gerado pesquisas e ações no contexto do 

Ensino Superior. Desse modo, a pesquisa que está sendo apresentada neste trabalho, buscou 

olhar para esse contexto emergente, objetivando conhecer e compreender a docência virtual 

em Música de professores formadores em cursos de Pedagogia da UAB. 

 

 



 

Referenciais Teórico-Metodológicos 

 

Os referenciais teórico-metodológicos que subsidiaram o estudo foram a Pesquisa 

Biográfica e a Teoria Fundamentada. Esses referenciais possibilitaram a produção e análise de 

dados relevantes, promovendo o adensamento dos conhecimentos produzidos acerca da 

construção da docência virtual em Música nos cursos de Pedagogia da UAB.  

Por entender a narrativa das histórias de vida, pessoais e profissionais dos sujeitos, 

como produtoras de conhecimentos acerca do vivido, a Pesquisa Biográfica atua, ao mesmo 

tempo, como um método de investigação para o pesquisador e como uma ferramenta de 

formação para todos os envolvidos na pesquisa (DOMINICÉ, 2010). Em seu papel enquanto 

método, fornece meios para o conhecimento e a compreensão das trajetórias formativas; como 

ferramenta formativa, demanda um processo de reflexão sobre os percursos vividos, 

potencializando a autoformação dos sujeitos.   

Nos estudos que investigam o processo formativo docente, a Pesquisa Biográfica 

sublinha que: “Ouvir a voz dos professores devia ensinar-nos que o autobiográfico, ‘a vida’, é 

de grande interesse quando os professores falam do seu trabalho” (GOODSON, 1995, p. 71).  

Buscando ouvir as histórias dos professores, um dos principais instrumentos de produção de 

dados, e que foi utilizado na pesquisa em discussão neste trabalho, é a entrevista narrativa, a 

qual objetiva estimular a narração de fatos vividos (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008) e 

“se caracterizam como ferramentas não estruturadas, visando a profundidade, de aspectos 

específicos, a partir das quais emergem histórias de vida, tanto do entrevistado como as 

entrecruzadas no contexto situacional” (MUYLAERT, 2014, p. 194). 

Na pesquisa em questão, as entrevistas narrativas (EN) foram sistematizadas em duas 

etapas: EN I – entrevista organizada a partir de um roteiro com temas envolvendo as 

trajetórias de formação e de docência em Música, a atuação profissional no curso de 

Pedagogia da UAB e as percepções acerca da formação de professores da educação infantil e 

dos anos iniciais do ensino fundamental; e EN II – entrevista com roteiro aberto de modo a 

incentivar relatos acerca de materiais ou de situações vividas no curso de Pedagogia a 

Distância, selecionados pelos participantes.  

As duas etapas das entrevistas foram realizadas com sete professores universitários de 

Música que estavam atuando ou tinham atuado enquanto formadores em cursos de Pedagogia 

da UAB. Os participantes escolheram como pseudônimos Laura, Luisa, Dany, Nadejda, 

Santos, Sofia e Sônia.  

No processo de interpretação e análise dos dados produzidos nas entrevistas 

transcritas, seguiram-se as orientações da Teoria Fundamentada, entendendo que esse 



 

referencial “serve como um modo de aprendizagem sobre os mundos que estudamos e como 

um método para a elaboração de teorias para compreendê-los” (CHARMAZ, 2009, p. 24). 

A Teoria Fundamentada congrega diferentes estratégias e procedimentos que buscam 

imprimir rigor na análise dos dados com vistas à produção de compreensões teóricas 

enraizadas nos relatos sobre os fatos vividos pelos participantes. Por esse motivo, é 

considerado um método indutivo de análise, que objetiva “construir categorias analíticas a 

partir dos dados e, por conseguinte, respeitar o fenômeno seguindo as indicações que provêm 

do mesmo; e a possibilidade de conjugar pesquisa empírica com reflexão teórica” (TAROZZI, 

2011, p. 13). 

Na pesquisa em discussão, embasou-se na Teoria Fundamentada de cunho 

construtivista, que intenta, “na realidade empírica, fixar a atenção nas interações e no 

significado simbólico do agir cotidiano” (TAROZZI, 2011, p. 45). Como procedimentos 

principais utilizados na pesquisa, destacam-se: a codificação qualitativa dos dados, processo 

que compreende, pelo menos, duas fases – inicial e focalizada – podendo incluir uma terceira 

fase – teórica. Em todas as fases, a codificação, de acordo com Tarozzi (2011, p. 135), “é um 

processo de imersão” nos dados empíricos; e a redação de memorandos, “etapa intermediária 

fundamental entre a coleta de dados e a redação dos relatos de pesquisa. Quando você escreve 

os memorandos, você para e analisa suas ideias sobre os códigos de todas e quaisquer formas 

que lhe ocorram naquele momento” (CHARMAZ, 2009, p. 106).  

Através da codificação foram gerados os códigos iniciais, focais e teóricos da 

pesquisa, e a redação de memorandos possibilitou o registro reflexivo e analítico dos códigos, 

focalizando as narrativas dos professores universitários de Música sobre suas vivências na 

docência virtual para estudantes do curso de Pedagogia da UAB. 

 

Docência Virtual em Música nos Cursos de Pedagogia da UAB 

 

Na pesquisa, a docência virtual em Música nos cursos de Pedagogia da UAB foi 

entendida como um processo de mediação pedagógica que envolve “o ensino de Música a 

distância, em meios virtuais, visando à formação musical e pedagógico-musical de 

professores referência/unidocentes, de modo que esses construam conhecimentos que 

possibilitem o desenvolvimento de atividades musicais na escola” (SOUZA, 2018, p. 249). 

Ao analisar os dados, os códigos iniciais indicaram três focos sobre a docência virtual 

nas narrativas dos professores entrevistados. Em alguns momentos os professores relataram 

sobre a docência envolvendo o contexto amplo da EaD; em outros o foco se situava no ensino 

de música a distância; e, por fim, destacando as especificidades que envolvem a educação 



 

musical na Pedagogia. Esses focos foram compreendidos enquanto dobras da docência virtual 

na EaD e a própria docência virtual foi entendida como um desdobramento da docência 

universitária. Essa compreensão fica evidenciada na narrativa da Profa. Nadejda (EN I, p. 2): 

“Então, eu encaro a EaD como algo que eu fui aprendendo ao longo do caminho porque faz 

parte do universo de ensino e de trabalho”. 

Assim, na segunda etapa da codificação, os códigos iniciais foram analisados e 

compuseram os códigos focais, os quais juntos às respectivas dobras formaram as categorias 

da pesquisa, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Integração das categorias da pesquisa 
 

 
 
Fonte: Souza (2018, p. 140). 

 

Nos códigos focais foram identificados eixos através dos quais as narrativas giravam, 

produzindo movimentos de aproximação e de distanciamento. Nesses movimentos, percebeu-

se um elemento fundante na construção das narrativas e da própria docência virtual. Esse 

elemento foi a “relação”. Desse modo, os eixos foram denominados de: relação com a EaD; 

relação com a tecnologia; relação com a polidocência; relação com os alunos; e relação com o 

curso. Todos esses eixos também se relacionam entre si e conformam os pensamentos e ações 

dos professores na docência virtual. A partir disso, compreendeu-se que a construção da 

docência virtual em Música nesses cursos é tecida em meio às relações de proximidade e 

distanciamento que os docentes estabelecem com esses cinco eixos. 

Ao longo da investigação, a relação com os alunos foi o ponto central da docência 

virtual, constituindo-se, ao mesmo tempo, no elemento de maior força e de fragilidade no 



 

processo educativo, tendo em vista que gerou movimentos de aproximação para alguns 

professores, que buscaram formas diversas de manter uma relação mais próxima com os 

alunos; e de afastamento para outros, em função da angústia sentida com o distanciamento 

físico. De modo geral, as relações com os alunos foram tecidas de distintas maneiras pelos 

professores formadores e vários fatores influenciaram o processo de mediação pedagógica.  

Na dobra da docência virtual (Figura 2), destacam-se os relatos dos professores acerca 

de suas vivências e percepções sobre os impactos da EaD na vida dos alunos e em suas 

próprias vidas.  

 

Figura 2 - Relação da Docência Virtual com os Alunos 

 

 

Fonte: Souza (2018, p. 175). 

 

Para a maioria dos alunos, a EaD representa uma das poucas oportunidades de dar 

continuidade a formação. Sobre isso, Dany (EN II, p. 1-2) conta sobre o caso de uma aluna. 

 

Eu tive algumas experiências em EaD que me marcaram muito até hoje, por 

exemplo, chegar até uma aluna, uma senhora de idade, que é professora em duas 

escolas, e dizer para mim que se não fosse a EaD, ela nunca teria a oportunidade de 

seguir avançando em sua formação. Isso me fez entender o que é muito importante 

do EaD, quer dizer, a oportunidade de um aluno, uma professora, um aluno a 

distância, de continuar a sua formação. Isso, para mim, é essencial. Se tem alguma 

outra coisa mais importante, eu não sei. Para mim, esse é o ponto mais alto de todo o 
ensino a distância. [...]. Ela disse bem assim para mim: "Professor, é o momento que 

eu tenho para mim, para a minha formação e para a minha pessoa". Eu acho que com 

isso está tudo dito. As palavras dela, para mim, foram muito importantes porque eu 

entendi o que era a EaD e qual a importância que tinha na formação dessas pessoas. 

(DANY, EN II, p. 1-2). 

 

Essas histórias, compartilhadas pelos alunos, fizeram com que alguns professores 

criassem uma ligação mais profunda com os alunos. Sônia (EN I, p. 9) relata que: “Você está 



 

em uma relação muito estreita. A EaD dá uma relação coração com coração com as alunas”. 

Laura (EN I, p. 21) destaca que: “[...] à distância, mesmo que não conheça, você cria algum 

tipo de empatia com os alunos. Você cria uma empatia com alguns alunos que vêm conversar 

contigo e você vê que são alunos bons e que querem fazer”. 

 

Assim como no ensino presencial, na EaD as relações/vínculos criados entre 

professores e alunos fazem a diferença quando permeadas por relações afetivas. Este 

fator se potencializa pelo fato desta modalidade ser mediada pelas tecnologias, pela 

internet e ter uma característica comunicacional, com interações síncronas e 

assíncronas, mediadas pelo tutor [e professor formador], fazendo-se necessário, 

ainda mais, o desenvolvimento das competências socioafetivas. (CARVALHO; 

LIMA, 2015, p. 197).   

 

Contudo, para outros professores entrevistados, a ausência da emoção da presença 

física, somada à percepção de que alguns alunos que não investem na formação e que estão no 

curso só para ter o título, provocou frustração e angústia docente.  

 

Foi um choque ver que os alunos não investem na sua formação, foi um choque ver 

que eles não leem, que todo o meu cuidado na preparação do material didático não 

foi aproveitado. Então, foi um momento de muitas aprendizagens, mas também de 

bastante frustração. Muitas frustrações em termos de avaliação. [...]. Sempre tem 

aqueles que gostam mais, que se envolvem, que são os que participam dos fóruns, 

que encaminham as atividades logo que é aberto para eles inserirem, mas com a 

grande maioria dos alunos é um descaso muito grande com a sua formação. (LUISA, 
EN I, p. 11). 

 

Ao longo da docência, os professores entenderam a importância de rever as formas de 

organização dos conteúdos e das atividades, buscando “gerenciar o tempo pensando no outro 

que está do outro lado da telinha” (SÔNIA, EN I, p. 22). Desse modo, cada professor 

organizou suas aulas de modo particular, tentando promover o melhor aproveitamento do 

tempo de estudo dos alunos. 

Nesse processo, os professores perceberam que ser docente na EaD demanda, muitas 

vezes, estar constantemente conectado. “A EaD é uma loucura. É pior que Whatsapp aquilo 

lá. Você tem que ficar de plantão 24 horas por dentro de uma interação que demanda muito 

mais do que o presencial” (NADEJDA, EN I, p. 11). Com isso, precisaram também repensar a 

organização de seu tempo de dedicação na EaD.  

A dobra da docência virtual em Música (Figura 3) mostra algumas das percepções e 

das ações narradas pelos professores na mediação dos processos de ensino e aprendizagem em 

Música a distância.  

 

 

 



 

Figura 3 - Relação da Docência Virtual em Música com os Alunos 

 

 

Fonte: Souza (2018, p. 208). 

 

Os professores relataram que, juntamente com o desenvolvimento dos conhecimentos 

musicais, tiveram que realizar um trabalho de desmitificação do dom/talento musical; de 

aproximação, ressaltando que todos nós podemos fazer música; e de resgate da musicalidade 

dos alunos. Para Sofia (EN I, p. 13): “A ideia é resgatar a musicalidade do professor que está 

fazendo ali, porque se ele [o aluno] se acha desafinado, se ele se acha antimusical, se ele se 

acha distante, não tem como ele ter motivação de cantar com os alunos e de resgatar a 

musicalidade dos seus alunos”. 

Os professores também destacaram as diversas relações tecidas pelos alunos com a 

Música. A Profa. Sônia notou o laço afetivo de suas alunas com a Música, observando que 

elas ouvem a música com o coração, de forma subjetiva. Ao mesmo tempo, percebeu o medo 

que elas sentiam dos termos musicais, o qual está ligado ao mito do dom musical, ou seja, de 

que apenas algumas pessoas possuem talento artístico. O mito do dom/talento musical, já 

apontado e discutidos em outras pesquisas (FIGUEIREDO, 2003; 2004; SCHROEDER, 2004; 

ZORZAL, 2012), acaba por provocar insegurança nos estudantes e faz com que eles se 

afastem do aprendizado de conhecimentos musicais formais. 

Nas avaliações dos alunos, a maior parte dos professores demonstrou preocupação 

com as dificuldades apresentadas por eles, principalmente, nos conhecimentos relacionados 

aos fundamentos da Música. Essas dificuldades podem estar relacionadas ao medo dos 

termos, assim como à falta de autonomia, de dedicação aos estudos e de envolvimento com o 

processo formativo demonstrado por alguns alunos.  



 

A dobra da docência virtual em Música na Pedagogia (Figura 3) enfatiza os objetivos 

que mobilizam os pensamentos e as ações docentes na formação musical e pedagógico-

musical a distância dos estudantes, focalizando a prática unidocente na escola.  

 

Figura 4 - Relação da Docência Virtual em Música na Pedagogia com os Alunos 

 

Fonte: Souza (2018, p. 236). 

 

No processo de ensinar Música a distância para estudantes da Pedagogia, os 

professores também tiveram que desmitificar outros tipos de “mitos” relacionados ao trabalho 

musical de unidocentes na escola, que dizem respeito a visões restritas acerca da educação 

musical. Essas visões limitam a Música 

 

[...] como forma de entretenimento em festas escolares; servindo como forma de 

homenagem em datas comemorativas como o dia dos pais e das mães; como 

estratégia de “terapia” no ambiente escolar (“música para acalmar e relaxar os 

alunos”; como meio de facilitar a aprendizagem de outros conteúdos disciplinares; 

na forma de “canções de comando” para a realização de diferentes atividades; entre 

outros (ver Fuks 1991; Bellochio 2000; Loureiro 2003; Dallabrida 2013). 

(DALLABRIDA; SOUZA; BELLOCHIO, 2014, p. 147). 

 

Nesse contexto, os professores universitários de música relataram que buscaram 

problematizar e desconstruir essas visões, bem como ampliar os conhecimentos musicais dos 

alunos de modo a possibilitar um trabalho no qual ensinem “Música pela Música”. A Profa. 

Nadejda conta que fez isso envolvendo os alunos como co-criadores de seu processo 

formativo-musical, levando-os a explorar e a experimentar sonoridades com vistas a 

reconstrução de suas compreensões acerca da Música. Essa vivência mostra a relevância do 

envolvimento ativo dos estudantes na EaD. No caso do ensino de Música a distância, esse 

envolvimento possibilitou mudanças significativas nas relações dos alunos com a área de 

Música. 

 

 



 

Considerações Finais 

 

Ao investigar a construção da docência virtual em Música de professores formadores 

em cursos de Pedagogia da UAB, observou-se a relevância das relações estabelecidas com os 

alunos na mediação pedagógica na EaD e no desenvolvimento profissional docente. Nessas 

relações destacaram dois aspectos que promoveram aproximações e potencializaram o 

processo formativo dos alunos e dos professores universitários de música: a relação afetiva; e 

o envolvimento discente com a disciplina de Música.  

Por fim, a partir da pesquisa realizada, ressalta-se a importância de mais estudos que 

investiguem contextos emergentes, como os dos cursos EaD e, em específico, da docência 

virtual no Ensino Superior; e o ensino de Música a distância em cursos de Pedagogia.   
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