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Resumo: Relata-se a experiência de prática docente adquirida pelo discente do Curso de 
Música da Universidade Federal do Maranhão, David Bastos Silva, durante vivências numa 
escola de ensino médio, na cidade de São Luís, no primeiro semestre de 2016, onde o mesmo 
pôde aplicar os conhecimentos e orientações adquiridos na disciplina de Musicalização III – 
Ensino Médio, ministrada pelo Prof. Dr. João Quadros. Foram três intervenções, cujo tema era a 
História da Música no Período Barroco. As aulas foram fundamentadas em Bennet (1986), 
Candé (2001) e Melo; Costa (1999). Toda a ação desenvolvida na escola foi fruto de pesquisas e 
planejamentos que tiveram como base teórica os PCN (2000), os PCN+ (2002), as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (2006), Swanwick (2003), Silva (2012) e Souza; Torres (2009). 
O objetivo das vivências era proporcionar, aos discentes de música, na disciplina de 
Musicalização III, a oportunidade de pesquisar, refletir e planejar atividades relacionadas à 
prática de ensino de música. O discente concluiu que a experiência vivida durante a disciplina, 
que culminou com a ministração de três aulas aos jovens do ensino médio, foi muito 
enriquecedora para a sua formação profissional. Por isso, defende a importância de uma 
formação, nos cursos de licenciatura, que contemple a prática docente, conforme Gatti (2010) 
e Barreiro; Gebran (2010). Na avaliação do mesmo, experiências como a que viveu podem 
contribuir na formação do professor. 

Palavras Chave: Vivências. Ensino Médio. Prática Docente. 

INTRODUÇÃO  

                 O presente trabalho é um relato da experiência adquirida por nós no Curso de 

Licenciatura em Música da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, na disciplina de 

Musicalização III – Ensino Médio e durante algumas vivências ocorridas no Centro de Ensino 

Médio Cidade Operária I, escola localizada na cidade de São Luís, nos dias 08, 22 e 29/03/2016.  

                A escola pertence à rede pública de ensino administrada pelo Governo do Estado, 

localizando-se na periferia da cidade. Ressalta-se que a mesma não possui, em seu quadro 

docente, professores de música e praticamente não há recursos materiais voltados para a 
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educação musical. Há uma professora de Artes, que facilitou o desenvolvimento dessa 

atividade na escola.  

                 A ação foi proposta pelo ministrante da disciplina, Prof. Dr. João Quadros, e é 

componente obrigatório do currículo do Curso. O objetivo do docente era proporcionar aos 

licenciandos a oportunidade de vivenciarem uma experiência de prática docente, que envolveu 

pesquisa, reflexão, e planejamento de atividades que culminaram com vivências numa escola, 

com ministração de aulas de música para jovens. 

                 Para que pudéssemos ir à escola o professor realizou com a turma uma preparação, 

que passou pela fundamentação teórica, baseada em pesquisa sobre os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio – PCN (BRASIL, 2000), as Orientações Educacionais 

Complementares - PCN+ (BRASIL, 2002), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006), em Swaniwck (2003), Souza; Torres (2009) e em Silva (2012).  

                  Em seguida ocorreu a divisão de assuntos por macro temas, seguida da preparação 

de planos de aula e de material didático, com orientações importantes para que soubéssemos 

como nos conduzir durante a aplicação das aulas na escola, na interação com o público jovem. 

A partir dessa preparação e da escolha da instituição cedente foram marcadas as datas para as 

vivências, que ocorreram nos mesmos dias e horários de aula da disciplina de Musicalização III, 

sempre às terças feiras, das 14h às 17h e 30min. 

                 O macro tema que nos coube foi História da Música. Com a definição deste, optamos 

por abordar a música do período barroco. Para tanto, pesquisamos e organizamos três planos 

de aula fundamentados em Bennett (1986), Melo; Costa (1999) e Candé (2001), um para cada 

aula. O primeiro plano pretendia o seguinte objetivo: identificar o contexto histórico, entender 

o significado do termo “barroco” e sua significação para as artes e conhecer algumas das 

características de certas formas musicais barrocas, como a cantata, a sonata, a suíte e a fuga. A 

segunda aula foi voltada para o seguinte objetivo: conhecer alguns instrumentos musicais que 

eram utilizados no barroco, suas origens, os aperfeiçoamentos técnicos e o surgimento da 

orquestra. Finalmente, a terceira aula tinha a seguinte meta: conhecer alguns dos principais 
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compositores e algumas de suas principais obras, tendo como figuras centrais Monteverdi 

(1567-1643), Vivaldi (1678-1741), Haendel (1685-1759) e Bach (1685-1750). 

                 Os recursos utilizados para a ministração das aulas foram: caixa de som, notebook, 

cabos P3/P10, Datashow e apostila (material didático), com atividades de pesquisa e um teste, 

contendo cinco perguntas objetivas, que foi aplicado na última intervenção. Lembrando que a 

turma na qual fizemos as intervenções foi do terceiro ano, onde a maioria dos alunos 

demonstrou um bom interesse pelo assunto das aulas. 

PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO DAS VIVÊNCIAS 

              A preparação para as vivências começou no início da disciplina, ainda no mês de 

novembro de 20151. O professor abordou em sala de aula os documentos oficiais sobre o 

ensino médio (PCN, PCN+ e Orientações Curriculares para o Ensino Médio). As pesquisas sobre 

os mesmos permitiram que os estudantes da disciplina de Musicalização III pudessem ampliar 

seus conhecimentos sobre a educação musical para o ensino médio no país.  

                  Em seguida o professor trouxe, através de discussões e debates sobre alguns textos, 

as contribuições de Swanwick (2003), por meio de seu livro “Ensinando Música Musicalmente”; 

também uma análise sobre o artigo “Maneiras de Ouvir Música: Uma Questão para Educação 

Musical com Jovens”, de Souza; Torres (2009) e uma reflexão sobre o artigo “O Que Faz Uma 

Música ‘Boa’ ou ‘Ruim’: Critérios de Legitimidade e Consumos Musicais Entre Estudantes do 

Ensino Médio”, de Silva (2012). 

                  Foram valiosas as reflexões sobre esses textos, pois permitiram aos discentes de 

música o entendimento sobre a educação musical no ensino médio, dentro de uma perspectiva 

atualizada. E, além disso, as contribuições dos teóricos apresentados foram enriquecedoras, 

possibilitando um olhar mais crítico sobre as concepções que tínhamos sobre os hábitos e gosto 

musical dos jovens desse nível de ensino. Afinal, o que é importante na educação musical dos 

jovens? Como trabalhar o ensino de música com este público?  

                                                 
1  Normalmente a disciplina inicia no mês de agosto, mas em razão da greve dos professores houve atraso no 
calendário letivo da instituição, razão pela qual o período relativo a 2015.2 só iniciou em novembro. 
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                  Ressalta-se aqui a contribuição de Swaniwck (2003), que enfatiza a música como um 

discurso, destaca a valorização do discurso musical dos alunos, a fluência do começo ao fim de 

todo processo educativo e a avalição, que segundo ele deve ser feita não de acordo com os 

padrões tradicionais, mas com um olhar sensível por parte do professor. 

                 Entretanto, o que foi mais importante nesse processo é destacado neste relato: a 

oportunidade de cursar uma disciplina que é voltada para a prática docente, que proporcionou 

uma experiência significativa aos discentes, mesmo antes do estágio. Isso é experiência de 

prática durante a formação, que também é defendida por Schön (1997), mencionado por 

Barreiro e Gebran (2010). Ele  

  

[...]  conclui que as dificuldades para se desenvolver capacidades reflexivas nos 
cursos de formação de professores devem-se às concepções de conhecimento 
e às estruturas dos currículos existentes nas universidades, em que se 
privilegiam a aquisição dos conhecimentos e, posteriormente, a sua aplicação. 
Para ele, o exercício da prática deve ser desenvolvido desde o início da 
formação, e não apenas no final, por meio do estágio (BARREIRO; GEBRAN, 
2010, p. 31). 

 
                 Essa maneira de formar o professor o conduz a dar valor à reflexão na e da prática. De 

acordo com Barreiro; Gebran (2010), Schön é defensor de uma formação que tem como base a 

epistemologia da prática. Nela, o professor deve buscar a compreensão de como se dá o 

processo pelo qual os alunos adquirem o conhecimento. Assim, aprofundar a discussão sobre o 

tema voltado para a formação do professor, numa perspectiva de um currículo que contemple 

a prática docente, é extremamente urgente e necessária, sendo a nossa posição favorável a ela. 

Planos de Aula, Material Didático e Procedimentos Metodológicos 

                 Após a fundamentação teórica e feita a distribuição dos temas, o professor nos 

orientou a preparar o material didático e os planos de aula. Dessa forma, nos concentramos na 

organização destes, partindo dos objetivos a serem alcançados. Assim, preparamos três planos 

que tinham como conteúdo a História da Música Barroca.  
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                 Os objetivos a serem alcançados com as três intervenções, conforme já mencionado 

aqui, focavam na identificação de algumas características da música barroca, na apreciação de 

músicas do período, com a reflexão sobre a produção musical da época, o conhecimento sobre 

os instrumentos musicais, a evolução da orquestra e o conhecimento de alguns dos principais 

compositores e algumas de suas principais obras. 

                 Os procedimentos metodológicos consistiam em: aulas expositivas e dialogadas, 

práticas coletivas, leitura dirigida e debates, explorando o conhecimento prévio dos alunos 

sobre o tema de cada aula, com exibição de vídeos e slides, que complementavam a exposição 

dialogada de cada assunto e a audição de músicas do barroco, que foi realizada várias vezes, 

com o intuito da apreciação e da percepção de características da mesma.  

                 Houve também atividades complementares, as quais foram utilizadas para dar ênfase 

em alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de monofonia e polifonia. Finalmente, para 

aprofundar ainda mais o conteúdo, propusemos atividades de pesquisa, que deveriam ser 

feitas em casa. Essas atividades consistiam em pesquisas sobre algumas formas musicais, 

instrumentos e alguns compositores do período barroco. Mas nem todos os alunos as fizeram. 

Talvez pelo fato de saberem que as mesmas não contavam como nota da disciplina de Artes, 

levando em conta que as aulas que ministramos ocuparam o horário dessa disciplina. Vale 

lembrar que foi distribuído a todos os alunos da turma (terceiro ano), o material didático, que 

era uma apostila contendo todo o assunto das três aulas e as atividades de pesquisa. 

Relatórios das Aulas 

              A seguir apresentamos o relatório das aulas, no qual registramos a nossa experiência. 

Ele expressa as vivências na escola, quando ministramos aulas para os jovens do ensino médio. 

Esse relato é importante, pois descreve as nossas expectativas e impressões após a realização 

dessa atividade.             

                 1ª Aula: Na primeira intervenção eu estava um pouco ansioso, na expectativa de 

como seria recebido pelos alunos do terceiro ano. Mas felizmente fui bem recebido pela turma, 

que em todas as aulas se conduziram com respeito e atenção. Cometi algumas falhas, como a 
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demora em ligar o datashow e a caixa de som. Mas mesmo assim consegui aproveitar o tempo, 

trabalhando todo o conteúdo estabelecido. Errei também na organização dos vídeos no 

notebook, o que me fez perder tempo na localização dos mesmos. Porém, foi importante esse 

primeiro contato, pois quebrou a tensão inicial, o que me permitiu trabalhar melhor na aula 

seguinte. 

                 Após ser apresentado pelo meu professor, que falou aos alunos sobre o objetivo das 

vivências, iniciei a aula apresentando o tema. Questionei primeiro quais os tipos de música que 

eles gostavam de ouvir. Alguns alunos participaram informando o gênero musical que 

apreciavam, e à proporção que falavam foram perdendo a inibição, enquanto eu perdia 

também o nervosismo inicial. Em seguida reproduzi o áudio das “Quatro Estações” de Antônio 

Vivaldi (1678 -1741), explorando o conhecimento que eles tinham sobre o contexto histórico e 

sobre a música. A seguir, pedi que apreciassem outros áudios com músicas de compositores do 

período barroco, como Bach (1685 - 1750) e Haendel (1685 - 1759), ressaltando as 

características da mesma quanto à forma musical. Esse momento foi muito bom, pois fiquei 

satisfeito pela maneira como a turma interagiu comigo, refletindo sobre aspectos das obras 

apresentadas. Ao final propus uma atividade para aprofundamento sobre o assunto, que 

consistia numa pesquisa na internet. Pedi que trouxessem na aula seguinte quatro exemplos de 

música barroca, sendo uma cantata, uma sonata, uma suíte e uma fuga. 

                2ª Aula: A segunda aula foi mais tranquila, pois eu já não tinha a ansiedade do 

primeiro encontro e novamente fui bem recebido pela turma. Antes de introduzir o conteúdo 

da aula, relembrei com os alunos alguns pontos da aula anterior e analisamos as respostas da 

atividade que foi proposta. Fiquei surpreso, pois embora alguns alunos não tenham feito a 

mesma, a maioria fez e trouxe boas contribuições.   

                 O assunto da segunda intervenção foi sobre os instrumentos musicais que surgiram 

ou foram aperfeiçoados durante o período barroco. Os alunos gostaram muito dos vídeos e dos 

áudios que exibi e reproduzi para eles. Falei também sobre o surgimento da orquestra e a sua 

evolução durante o período barroco. Eles se interessaram muito sobre o tema da aula, fazendo 
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perguntas e expondo o conhecimento prévio que tinham sobre o assunto. Percebi uma boa 

receptividade por parte da maioria dos alunos. 

                 Ao finalizar a aula, pedi que fizessem em casa a atividade de pesquisa previamente 

planejada, sobre alguns instrumentos musicais do barroco. Sugeri três grupos de instrumentos: 

sopro, cordas e percussão. Pedi que trouxessem informações, como por exemplo, a origem e os 

aperfeiçoamentos de pelo menos um instrumento de cada grupo. 

                 3ª Aula. Na terceira intervenção eu estava bem mais tranquilo, e a aula fluiu com mais 

facilidade. Revisei o assunto da aula anterior, analisando com os alunos a atividade proposta. A 

participação deles nessa atividade foi semelhante à da aula anterior. 

                 Passei então para o assunto do dia, refletimos sobre alguns compositores do barroco, 

como Vivaldi, Haendel e Bach. Foi interessante observar como alguns alunos participaram da 

aula, fazendo perguntas e demonstrando certo conhecimento sobre algumas das obras que 

lhes apresentei. Mas a maioria demonstrou total desconhecimento sobre esses compositores. 

                 Na sequência apliquei um teste com cinco questões objetivas, para avaliar a 

aprendizagem dos alunos, o qual demonstrou, após correção, que a média das notas da turma 

foi razoável (média 8,0), considerando que o conteúdo trabalhado era relativamente novo para 

a maioria dos jovens.   

 

A PRÁTICA DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA 

 
              Nos cursos de licenciatura, a prática docente está contemplada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, no Parecer CNE/CP 

9/2001, que de acordo com Barreiro e Gebran (2010), enfatiza a necessidade da mesma não 

apenas no estágio, devendo se fazer presente durante todo o curso, desde o seu início, 

constando em todas as áreas ou disciplinas, com o fim de mobilizar e articular diferentes 

conhecimentos e experiências. 

                 Gatti (2010) esboça sua preocupação com as licenciaturas, quando afirma que estas 

têm seus currículos com abordagens pouco voltadas às práticas possíveis e suas lógicas. Em seu 
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artigo intitulado “Formação de Professores no Brasil: Características e Problemas”, a 

pesquisadora critica o modelo de formação de professores que ainda predomina nas 

licenciaturas, quando diz que o mesmo contempla poucas disciplinas voltadas para a prática 

docente. Ela diz que, 

Os cursos estão incorporando tais questões em um conjunto de disciplinas que 
acentuam abordagens mais genéricas ou descritivas das questões educativas, 
com poucas referências às práticas possíveis e suas lógicas. Alguns poucos 
cursos fazem o aprofundamento em relação a uma ou outra dessas áreas 
disciplinares, bem como para Educação de Jovens e Adultos, ou Educação não 
formal etc., seja mediante a oferta de optativas, seja de tópicos e projetos 
especiais, mas neles não é possível detectar a predominância de elementos 
voltados para as práticas docentes propriamente ditas, como uma construção 
integrada a conhecimentos de fundo (GATTI, 2010, p. 1370). 

                 Quando Gatti (2010) fala de práticas docentes, a autora enfatiza a necessidade de 

uma formação que prepare o professor para exercer sua nobre função com foco também nas 

práticas pedagógicas, não desprezando em nenhum momento a sua formação nas disciplinas 

específicas.  

                 Dessa forma, a experiência iniciada no curso de formação, que envolveu a pesquisa, a 

reflexão, o planejamento de aulas e as vivências realizadas na escola de ensino médio foram 

importantes, permitindo um novo olhar sobre a prática docente. Na escola tivemos um contato 

direto com uma turma, com a qual pudemos interagir, obtendo assim uma boa ideia sobre o 

exercício profissional docente. 

                 Ao defenderem as práticas de ensino em todas as disciplinas dos currículos das 

licenciaturas, Barreiro e Gebran (2010) enfatizam que, 

A formação inicial é o começo da busca de uma base para o exercício da 
atividade docente. Concebida assim, deve assentar-se em concepções e 
práticas que levem à reflexão, no sentido de promover os saberes da 
experiência, conjugados com a teoria, permitindo ao professor uma análise 
integrada e sistemática da sua ação educativa de forma investigativa e 
interativa (BARREIRO; GEBRAN, 2010, p. 22). 



 

 

 

 

XIII Encontro Regional Nordeste da ABEM 
Diversidade humana, responsabilidade social e currículos: interações na educação musical 

Teresina, 25 a 27 de outubro de 2016 

 

 

                  Portanto, disciplinas que enfatizam a ação docente, como foi o caso do componente 

curricular Musicalização III – Ensino Médio são importantes, contribuindo para o preparo do 

professor para o ato de mediar o processo da aprendizagem. E atividades como as vivências, 

que foram realizadas no âmbito da mesma, também são igualmente importantes, embora não 

sejam exclusivas.  

             

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                Ao concluirmos a disciplina de Musicalização III e as vivências, consideramos que a 

experiência foi significativa.  A oportunidade de poder preparar e ministrar aulas para alunos do 

ensino médio enriqueceu muito nossos conhecimentos, pois tivemos a oportunidade de nos ver 

atuando como profissionais da área, mesmo antes do estágio (BARREIRO; GEBRAN, 2010). A 

nossa ida à escola, onde tivemos contato com o ambiente escolar e com o tipo de clientela que 

vamos encontrar quando estivermos exercendo a docência, contribuiu para a nossa 

experiência. 

                  Todo o desenvolvimento da atividade, desde a pesquisa inicial até a preparação do 

material didático e dos planos de aula foi importante, pois todo esse processo possibilitou um 

aprendizado agregador para nossa formação como professor. E toda essa ação contemplou um 

aprendizado voltado para a prática docente, que visa uma preparação não apenas nas 

disciplinas específicas (GATTI, 2010). 

                  Os jovens da turma do terceiro ano do ensino médio foram receptivos e participaram 

satisfatoriamente das aulas, embora que alguns não tenham realizado as atividades de 

pesquisa propostas no material didático. Vale ressaltar que mesmo assim a maioria 

demonstrou interesse pelas aulas de música, manifestando interesse pela disciplina nos 

currículos do ensino médio. 

                   A direção da escola contribuiu permitindo a nossa ida para desenvolvermos esse 

trabalho. Destacamos aqui a pessoa da professora de Artes, que nos cedeu o horário da sua 

disciplina para ministrarmos as aulas. 
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                   Sugerimos que os cursos de música fomentem mais, em seus currículos, disciplinas 

voltadas para a prática docente, que possam proporcionar experiências como a que 

experimentamos, pois acreditamos que possam melhorar a qualidade da formação dos futuros 

professores de música.  
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