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Título: 

Música bem temperada. Na formação inicial. 
Autor/a (es/as):  

Cunha, Pedro Filipe [Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto] 

Resumo: 

Deverá a música ser mais vivida e respirada no Jardim de Infância e no 1.º CEB, mais do que 

simplesmente trabalhada? Que saberes escondidos e não “oficiais” podem ser trabalhados pelos 

formadores de professores e educadoras de infância? Que saberes profissionais escondem e 

transportam, dentro de si, dois professores de música de duas gerações diferentes? Que 

contributos pode oferecer uma educadora de infância habituada a coadjuvar professores de 

música do ensino genérico junto das suas crianças? Que preocupações nascem nestes 

profissionais entre os conhecimentos que adquirem na formação inicial e os conhecimentos que 

tentam aplicar posteriormente no contexto escolar? Conhecendo a construção das identidades 



destas três personagens e partindo das suas vozes, dos seus testemunhos e das suas histórias, 

desejamos contribuir, junto da comunidade científica, para a construção de “guarda-jóias” 

pedagógicos capazes de surpreeender crianças e o próprio educador que os cria. Pelo mistério, 

pela surpresa, pela exuberância da música e das crianças. 

A presente comunicação pretende refletir o estado da formação inicial e contínua de música nos 

educadores. Partindo de uma investigação sobre histórias de vida de uma educadora de infância 

e de dois professores de música, refletimos sobre a construção das suas identidades pessoais, 

profissionais e musicais. Refletimos sobre riqueza das suas práticas profissionais, cujos saberes 

podem e devem ser transportados não só para o contexto de sala de aula, mas também para a 

comunidade educativa onde estão inseridos. 

Palavras-chave: 

Formação inicial/Contínua; Música; Identidades. 

 

Deverá a música ser mais vivida e respirada no Jardim de Infância e no 1.º CEB, mais 

do que simplesmente trabalhada? Que saberes escondidos e não “oficiais” podem ser 

trabalhados pelos formadores de professores e educadoras de infância? Que saberes 

profissionais escondem e transportam, dentro de si, dois professores de música de duas 

gerações diferentes? Que contributos pode oferecer uma educadora de infância 

habituada a coadjuvar professores de música do ensino genérico junto das suas 

crianças? Que preocupações nascem nestes profissionais entre os conhecimentos que 

adquirem na formação inicial e os conhecimentos que tentam aplicar posteriormente no 

contexto escolar?  Conhecendo a construção das identidades destas três personagens e 

partindo das suas vozes, dos seus testemunhos e das suas histórias, desejamos 

contribuir, junto da comunidade científica, para a construção de ‘guarda-jóias’ 

pedagógicos capazes de surpreeender crianças e o próprio educador que os cria. Pelo 

mistério, pela surpresa, pela exuberância da música e das crianças. 

A presente comunicação pretende refletir o estado da formação inicial e contínua de 

música nos educadores. Partindo de uma investigação sobre histórias de vida de uma 

educadora de infância e de dois professores de música, refletimos sobre a construção 

das suas identidades pessoais, profissionais e musicais. Refletimos sobre a riqueza das 

suas práticas profissionais, cujos saberes podem e devem ser transportados não só para 

o contexto de sala de aula, mas também para a comunidade educativa onde estão 

inseridos.  

 

Hoje observamos e ouvimos professores universitários que obtiveram resultados exemplares no 

seu percurso académico inicial. De imediato, muitos são convidados a lecionar nos cursos de 



formação inicial de educadores. Conhecemos a sua excelência técnico-científica, mas 

favorecemos também a sua prática pedagógica junto do terreno, junto da criança e seus pares, 

junto dos seus tempos e espaços.  

E esta volátil experiência pedagógica é transportada para os alunos pré-educadores de crianças. 

De crianças. O erro viciante cedo se torna regra e recebemos, posteriormente nas escolas, 

profissionais cientificamente capazes, mas ‘sem paciência para os aturar’. Como é possível 

encontramos hoje, quer no ensino universitário, quer no ensino politécnico, professores de 

pedagogia (seja a área que for) que nunca realizaram uma espécie de ‘estágio de imersão’ junto 

de uma escola com crianças bem pequenas? Tenho convivido, ao longo dos anos, com 

professores pedagogicamente muito valiosos que amam a sua profissão, trabalhando junto das 

crianças. Por que não estarmos um pouco mais atentos a esses profissionais que carregam 

consigo saberes e segredos profissionais não adquiridos na vida académica? Por que não 

consultá-los e perguntar-lhes sobre o conhecimento ‘não oficial’ que também trabalham junto 

do seu espaço? Por que não partilhar este valioso conhecimento na formação inicial de 

educadores?  

Seja de infância, seja universitário. 

Como (vi)vemos a música na formação inicial de professores e educadoras de infância? Será 

uma forma sonora interessante de aproximarmos as artes no currículo daquelas futuras 

profissionais? Deverá a música ser mais vivida e respirada no Jardim de Infância e no 1.º CEB, 

mais do que simplesmente trabalhada? Para além de mergulhar, com as crianças, no mundo da 

música há quase vinte anos, tenho dedicado parte do meu tempo à formação contínua de 

professores e educadoras de infância. Não há um curso de formação em que não escute um 

desabafo de uma profissional, queixando-se da disciplina de Música sua formação inicial e 

consequente défice de estratégias a ser trabalhado em contexto de sala de aula. Esta 

preocupação contribuiu para que tentasse compreender o processo identitário de uma educadora 

de infância, enquanto profissional que é leiga em música e de dois professores de música, 

enquanto profissionais especialistas em música no jardim de infância e no 1.º CEB. Estes 

personagens deixaram escapar ideias, estratégias, preocupações e direções que podem e devem 

enriquecer os currículos da formação inicial das educadoras de infância e professores do 1.º 

CEB. 

Alguns dos ‘segredos’ desvendados nas três narrativas são aqui, neste congresso, partilhados e 

pretendem ser um contributo à prática pedagógica dos professores responsáveis da formação 

inicial de educadoras de infâcia, professores do 1.º CEB e de música. 

Apertemos os cintos. Viajemos. 

 



Maria do Céu. 57 anos. Educadora de Infância há 36 anos. 

Afetos 

Desejamos dar ao papel das emoções e dos afetos uma componente fundamental no momento de 

explicar não só a aprendizagem, mas também a própria atuação dos docentes (Hernández, 

2011). Embora se sinta no discurso da educadora de infância um pragmatismo factual das 

circunstâncias e das pessoas, testemunhámos, na sua narrativa, um exercício de afeto com as 

pessoas, em particular com as crianças. Com as crianças. 

Importância da música no JI  

A Expressão Musical vai crescer no Jardim de Infância. As pessoas vão tomando percepção, 

cada vez mais, da importância da música nesta faixa etária. É a previsão de Maria do Céu que 

acredita vir a ter uma importância equiparada à Língua Portuguesa e à Matemática. 

Capacidades musicais ou Terapia? 

Maria do Céu realça dois importantes atributos da música no jardim de infância: o 

desenvolvimento natural de competências musicais e também o âmbito terapêutico que esta arte 

pode espoletar. Contudo, a educadora de infância crê que a primazia, no jardim de infância, vai 

para o desenvolvimento das capacidades musicais. 

Competência do professor de música  

A educadora prefere não ter Expressão Musical na sua sala do que ter um mau professor de 

música presente. Para Maria do Céu um mau professor de música não ‘desce ao nível das 

crianças, não é criativo nem inovador’. São palavras de quem conviveu com vários profissionais 

de diferentes características e o efeito que cada um deles resulta junto das crianças. A 

educadora, no fundo, atribui uma responsabilidade àquele profissional, no gosto pela música por 

parte das crianças. 

 

Mário. 54 anos. Professor de Música há 35 anos. 

Projetar 

No seu relato, Mário partilha esta palavra pela primeira vez, quando relembra vários projetos 

musicais concebidos por si. ‘Projetar’ é transversal na sua narrativa biográfica. Mário sempre 

apreciou produzir e criar. Esta característica leva-o a incontáveis projetos, articulados com 

inúmeras áreas à volta da música como a literatura, a dança, o teatro, as artes visuais, a 

pedagogia, as tecnologias da música, entre outros.  

Música em grupo  



‘Fazer música em matilha’. Mário subscreve esta ideia e vai mais longe. Estabelecendo um 

analogia com a força das raízes dos bambus, idealiza um ‘rizoma da música’ para reforçar a 

importância da música praticada num coletivo. Dentro deste ato, está a coadjuvância com outros 

professores. ‘Nunca tive uma apresentação só da música.’ Mário nunca quis trabalhar sozinho. 

Para ele, faz todo o sentido um grupo de trabalho.   

Música com os adultos  

Dentro da prática coletiva de música com crianças, Mário sempre gostou de envolver os adultos 

nos seus projetos, em particular as famílias. Sobre um concerto de Natal realizado em 2011, 

Mário considerou aquele momento como ‘uma forma completamente aberta e cujo rumo 

principal é a cumplicidade com as famílias.’ 

Paixão na transmissão da música  

Mário acredita que ‘é importante que os miúdos se apercebam da enorme paixão que nós, 

professores, temos pela música.’ No fundo, é mostramos, com a nossa expressão e o nosso 

corpo, essa paixão e sentirmos a ‘ideia de cumplicidade’ entre nós, professores e a criança. 

Pré-requisitos nos educadores... e nos seus professores 

‘Ser educador é ter um fundo da gaveta generoso repleto de coisas lindas para partilhar.’ Mário 

cria, desta forma, uma metáfora para desejar uma profissional que transporta consigo cultura, 

criatividade, surpresa. Acredita, contudo, que não é fácil encontrar muitas profissionais com este 

perfil. Defende, portanto, a existência de um ‘crivo’ para educadores. E vai mais longe. Porque 

não, a existência de pré-requisitos, não só para os educadores, mas também para toda a classe 

docente, a universitária incluída? Nesta última, Mário tem um pensamento semelhante a Lessard 

e Tardif (2009), quando refere o fosso existente entre a prática docente e o seu saber técnico. 

Acreditamos que não é fácil, mas é possível, encontrar um equilíbrio constante entre o saber 

transmitir e o conhecimento científico dos professores. Seja no jardim de infância, seja na 

universidade. 

Pedagogia nos cursos de instrumento  

Mário aponta, na sua ótica, algumas causas para o défice de formação pedagógica nos 

professores de música. Para ele, ‘a maior parte dos professores de música são professores de 

instrumento. E a sua ambição é sempre uma ambição de prática instrumental.’ Mas, para ele, 

‘isso é um oásis pequenino que já está ocupado por muitos a beberem da mesma água.’ E, como 

tal, são instrumentistas. Não professores. Todavia, muitos músicos não encontram trabalho a 

condizer com a sua formação musical, neste caso, instrumental.  

Outra causa apontada por Mário é a ausência de uma disciplina de Pedagogia nos cursos iniciais 

de instrumento. Um diplomado ‘deveria sair de licenciaturas em que a relação Música/Técnica, 



Música/Pedagogia e Música/Metodologia está combinada.’ Este seria um triângulo pedagógico 

e tecnicamente plausível na formação inicial do professor de música. 

Repertório  

Mário quer partilhar música de excelência no jardim de infância e no 1.º CEB. E que música é 

esta? Cita Pierre van Hauwe quando este dizia  ‘Não percas tempo... Só podes oferecer às 

pessoas aquilo que há de melhor.’ Não sabemos, ao certo, o que é o melhor para as crianças 

(J.S. Bach, Schumann, Brahms?...), mas acreditamos que oferecer música contemporânea é uma 

excelente opção. Pelas sonoridades estranhas. Pelo universo musical desconhecido para nós, 

ouvintes adultos ‘viciados’ na música tonal. Mesmo que isso nos seja auditivamente incómodo.  

Música no 1.º CEB e JI  

Para Mário, ‘a música apareceu como uma fórmula muito interessante de poder dizer nas 

escolas que havia mais especialistas que podiam enobrecer ainda mais a arte de pensar a nota. A 

música aparece, talvez, como uma espécie de morango em cima de um doce extraordinário.’ A 

música é, a par da expressão plástica, a arte mais valorizada na escola. Talvez por esta razão, 

admite Mário, ‘as escolas privadas tenham sido as primeiras instituições a admitirem 

professores especialistas naquela área. É refletida a questão da música dentro da sala de aula de 

música. Construtivismo em ação, pós-modernismo em desconstrução. 

 

PEDRO. 40 anos. Professor de Música há 19 anos. 

Transposição de conteúdos da formação contínua para o terreno  

Vejo nos currículos de formação inicial e posterior formação contínua de música nos 

educadores, uma solução e um problema. Uma solução para a descoberta de conteúdos, 

estratégias, recursos e repertório. À partida, com estes condimentos, estão reunidas as condições 

para uma construção ou reciclagem pedagógicas perfeitas. Não. Surgem algumas questões 

aparentemente irrelevantes, mas que podem tornar um curso de pedagogia, por si só, também 

irrelevante.  

Abordo a intensidade e clima de boa disposição que os cursos de formação contínua de música 

provocam. Contudo, muitos desses momentos são uma espécie de festa... sem continuidade. 

Constata-se a não transposição de estratégias e conteúdos para o terreno, para os grupos de 

crianças. E a formação inicial e contínua torna-se una, singular, sem eco. Outra preocupação 

relacionada com a transposição de conteúdos tem a ver com a paixão com que se partilha a 

música junto das crianças. À semelhança de Mário, acredito que muitos conteúdos e estratégias 

abordadas em cursos só têm aplicabilidade quando resultantes de uma cumplicidade 



musicalmente apaixonada entre o professor e a criança. Isso não se ensina na universidade, mas 

transparece-se.  

Atenção às crianças  

Quando partilhei a minha primeira experiência junto de um grupo de crianças do jardim de 

infância, denotei uma preocupação em captar a atenção e o interesse daquele grupo de pares. 

Não no sentido de tentar vender algo. Mais do que isso. Partilhei sons e imagens que talvez 

nunca tenham sido vistos ou escutados por algumas daquelas crianças. Procuro estar atento às 

suas reações, à sua envolvência. Devemos ter consciência que, no ensino genérico, estamos 

diante de crianças predispostas e não predispostas à aprendizagem de música. Isso não se ensina 

na universidade, mas transparece-se. 

A canção e produção para e das crianças 

Advogo a composição e produção musical (captação, sequenciação e edição musicais) como 

duas armas musicais poderosas junto da escola. Estas faculdades são insistentemente partilhadas 

na formação contínua de educadores e, principalmente, nos professores de música. Um 

professor de música que cria e produz contribui direta ou indiretamente para a identidade 

musical de uma escola. Isso não se ensina na universidade, mas transparece-se. 

O mundo cor de rosa e cinzento junto das crianças 

Afloro, na minha narrativa, a dificuldade que existe, às vezes, em explicar a uma criança a sua 

desafinação ou falta de potência vocal. Reflito sobre o ‘pedocentrismo familiar’ que coloca, por 

vezes, a criança acima de todas as outras para a interpretação de uma canção. Defendo a 

transparência e honestidade musicais junto da criança e a sua família. Acredito que a 

incapacidade vocal não se traduz em incapacidade musical. Há o talento rítmico, auditivo ou 

instrumental, como outras direções que a criança pode tomar no seio da música. Isso não se 

ensina na universidade, mas transparece-se. 

Competência técnico-pedagógica dos professores de música  

Reflito algumas preocupações resultantes da (in)competência técnica de alguns professores de 

música. Preocupa-me a dificuldade daqueles profissionais em construírem pequenos arranjos 

musicais. Preocupa-me o défice de repertório de referência existente em alguns cursos 

universitários e politécnicos e (in)consequente partilha junto das crianças. Lancei mesmo, há 

tempos, uma provocação num congresso, ao sugerir algumas ‘soluções para um mau professor 

de música de sucesso’. 

Formação contínua também com todos 

Defendo a frequência de cursos multidisciplinares em que estejam presentes profissionais de 

vários grupos docentes. O produto final desses cursos é consubstanciado numa riqueza de 



projetos interdisciplinares que enaltece cada um daqueles professores. Acredito que essa 

diversidade pode e deve ser transposta para o jardim de infância e para todo o ensino básico.  

Ouvir, escutar 

Acredito que hoje se ouve mais música. Mas escuta-se menos. Temos, nas nossas universidades, 

incompreensíveis e deficientes condições acústicas que atingem as salas de aula. Muitas vezes, 

investe-se nas salas para ‘ouvir’ música enquanto se trabalha. E eu confronto ‘E porque não 

investir nas salas de aula para ‘escutar’ música, para ‘fazer’ música? Pelo enriquecimento de 

repertório, pelo exercício e gozo do silêncio, pela contemplação auditiva.’ 

Irreverência no repertório  

Defendo e partilho o ecletismo musical junto das crianças. Aceito a música ‘infantilizada’, que 

tem o seu espaço, mas não deve ser monopolizadora no portfólio musical da criança.   

Coadjuvância 

Lanço, através da ‘Quadratura da Música’, quatro vértices para uma coadjuvância alicerçada: o 

professor de música, o grupo de alunos, a professora titular e a própria música. Fora desta 

quadratura, mas parte (implicitamente) integrante, estão as famílias que  participam nas 

atividades em casa e na escola (aulas abertas, dias temáticos, festas de fim de ano). Isso não se 

ensina na universidade, mas transparece-se. 

Por um pensamento musical mais irreverente, por uma criação e interpretação musical mais 

apaixonada. Pela música. Por nós, educadores. Pelas crianças. 

 

Interseções de pensamento dos narradores 
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Título: 

Aprendendo a ensinar no exercício da docência superior: tensões e estratégias 
desenvolvidas 
Autor/a (es/as):  

Cusati, Iracema Campos [Universidade do Estado de Minas Gerais] 

Resumo: 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a constituição da profissionalidade de docentes 

do ensino superior no espaço escolar, buscando compreender as relações constituintes entre os 

sujeitos e a instituição no processo de tornar-se professor. Para tanto, realizou-se uma 

investigação qualitativa utilizando pesquisa bibliográfica e etnográfica para fazer uma incursão 

teórica aos autores CONTRERAS (2002) e MORGADO (2005) que retratam o tema da 

profissionalidade docente como conjunto de qualidades da prática profissional dos professores 

em função das demandas do trabalho educativo. Os dados permitiram discutir que as relações 

com os alunos, pares e equipe de gestão promovem uma reconfiguração das concepções iniciais 

da profissão delineando a identidade profissional. 

Assim, o presente estudo busca analisar os modos de ver e conceber o ensino e a aprendizagem 

dos professores e, sobretudo, como é que constituíram estas concepções. O exercício da 

docência, enquanto ação transformadora que se renova tanto na teoria quanto na prática, requer 

necessariamente o desenvolvimento de uma consciência crítica. Assim, o presente estudo busca 

analisar a formação docente, a partir de um contexto de práxis, que não se limita ao momento da 

formação inicial, mas que estende por todo percurso profissional do professor. 

O resultado desta investigação aponta indicadores sobre o processo de aprender a ensinar a 


