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Comunicação 

Resumo: Na atualidade, os docentes de música estão necessitando de várias formações, 
para além do que se aprende na universidade, e, portanto, estão buscando saberes, 
vivências, experiências e formação em geral por meio de outros aspectos. Dentre as diversas 
possibilidades existentes para formação docente há uma em que nos dias atuais está 
ganhando mais espaço, que é a formação em ambientes virtuais, seja em sites, blogs, 
aplicativos, redes sociais etc. Este texto é um relato de experiência e direcionar-se-á para a 
formação de professores de música por meio de tecnologias digitais, tendo como foco o 
diálogo de professores em um grupo de whatsapp (Congressos e Vagas Música). Dessa 
forma, este texto tem como objetivo principal discutir sobre como acontece a formação de 
professores de música a partir de discussões em um grupo de whatsapp. Compreendo que a 
formação de professores e mais especificamente dos docentes de música, se dá não 
somente pelos estudos em uma universidade ou em outro contexto específico de formação 
musical, mas por toda diversidade de ambientes de formação, inclusive o virtual, nas 
conversas, trocas de conhecimentos, compartilhamentos, vivências e interações de maneira 
geral. As discussões promoveram um debate sadio e proveitoso, haja vista as interações 
entre os participantes, a possibilidade de opinar, acrescentar com o colega, de aprender 
junto, de contribuir e de aproximar os laços entre pessoas que não se conheciam, bem como 
somar nos conhecimentos musicais e formação docente de forma coletiva. 

Palavras-chave: Formação de professores; Interações e debates no whatsapp; Ambientes 
virtuais. 

Introdução: professor de música na contemporaneidade 

Na contemporaneidade o professor de música necessita de uma formação 

complexa, interligando os diferentes saberes para oferecer uma educação musical 

significativa aos alunos nos diversos contextos de ensino. São saberes que desaguam em 

formações específicas, que os professores de música podem buscar em diferentes 

experiências, nas universidades, nos cursos de formação, nos encontros da área, nas 

discussões entre pares etc. 
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O mercado profissional vem exigindo mais dos professores e dentre os motivos 

principais está a própria exigência do alunado, no sentido da contemplação da diversidade 

dos alunos em sala de aula, fazendo-se necessário que o professor de música proporcione 

vivências de diferentes maneiras e cada uma com seus aspectos formativos, ligando 

experiências cotidianas e conteúdos interdisciplinares. 

Diante das várias formações em diversos aspectos, há uma em que nos dias atuais 

está ganhando mais espaço, que é a formação docente por meio de tecnologias digitais. A 

prática com computadores, tablets e celulares de forma offline e online com o uso de 

aplicativos e/ou por meio da internet em sites específicos vem se tornando cada vez mais 

necessária na formação docente em várias áreas, inclusive no âmbito musical. Cernev (2013, 

p. 14) comenta que existem uma gama de ferramentas tecnológicas e “de acordo com os 

objetivos, realidades, conhecimentos e expectativas de cada professor, estas podem ser 

inseridas nos planejamentos, oportunizando diferentes formas para os alunos terem contato 

com as experiências musicais em sala de aula”. 

Neste texto irei direcionar para a formação de professores de música por meio de 

tecnologias digitais, focando nos diálogos de docentes em uma rede social que está sendo 

bastante usada nos dias atuais, o Whatsapp. E a partir dos pontos introduzidos, questiono: 

como acontece a formação de professores de música a partir de discussões em uma rede 

social? 

A comunicação por redes sociais vem cada vez mais participando do dia a dia das 

pessoas em conversas privadas e em grupos específicos, como os grupos dos funcionários do 

trabalho, da turma da faculdade, da família, dos amigos mais íntimos, do grupo do futebol, 

dos alunos e diversos outros em que seja conveniente participar. Beltrame (2014, p. 5) 

explica que “as redes sociais digitais se formam como meios de manter a comunicação, a 

atualização pessoal, o local para mostrar produções, opiniões, interesses. Redes que 

carregam sentidos para seus participantes e que podem também ser uma forma de 

aprendizagem musical online”. 

Diante do exposto, o texto trará discussões de um grupo de professores de música, 

que tem seu foco na divulgação de congressos e vagas de emprego na área de música. Dessa 

forma, esta texto tem como objetivo principal discutir sobre como acontece a formação de 

professores de música a partir de discussões em um grupo da rede social Whatsapp. 
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Cada participante terá o nome resguardado e pelo fato de todos serem 

administradores do grupo, serão chamados no texto de Adm com um número em seguida 

representando-o, como por exemplo, Adm 1, Adm 2, Adm 3. É importante mencionar que 

somente após a chamada de trabalhos deste evento ter saído tive a ideia de escrever sobre 

formação de professores em ambiente virtual, solicitando assim a autorização dos 

participantes para usar neste estudo as falas que já haviam acontecido no grupo, portanto 

os sujeitos que aparecerão ao longo do texto quando debateram e interagiram não sabiam 

que iriam ser objetos de estudo. 

O texto trata-se de um relato de experiência, que trará também algumas das falas 

dos participantes do grupo que foram escritas, entretanto não pude utilizar os comentários 

gravados em áudio por não os ter em meu celular e dessa maneira, me delimitei apenas ao 

uso do que estava escrito no grupo, desde seu início até os dias atuais. 

Grupo do whatsapp: Congressos e Vagas MÚSICA 

Em junho de 2016 foi criado o grupo Congressos de música 2016 no whatsapp com 

o intuito de diminuir a distância entre amigos que têm interesse em congressos de música 

nacionais e até internacionais. Inicialmente foram colocadas no grupo pessoas mais 

próximas e outras que iriam para o congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Música - ANPPOM em Belo Horizonte – MG, sendo todos eles alunos da 

graduação, especialização e mestrado em música da UFRN. 

A priori o grupo começou com algumas discussões sobre o congresso da ANPPOM, 

mas também algumas conversas com temáticas diferentes, brincadeiras, postagem de 

vídeos e áudios sobre outros assuntos, o que no início tirou um pouco da credibilidade do 

grupo, visto que sem um foco ou a conscientização dos participantes, os grupos de whatsapp 

podem desestimular seus usuários a participar das conversas. 

No momento atual as pessoas já fazem parte de vários grupos e ter mais um em 

que a proposta (temática) não seja minimamente cumprida fez com que algumas poucas 

pessoas saíssem do grupo e outras não participassem das discussões. Para sanar tal 

dificuldade fui colocando pequenas recomendações da temática do grupo, pedindo foco 

para podermos aproveitar melhor o proposito daquele ambiente e aos poucos as discussões 
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foram se direcionando para o que havíamos pensado ao criar o grupo. Beltrame (2014, p. 4) 

explana sobre as relações que estão se dando pelas redes sociais, mencionando que: 

As redes sociais digitais demonstram ser um importante campo para 
compreender como se tecem as vivências musicais em um coletivo 
que interliga o presencial e o virtual. A participação nestas redes 
ainda se dá de maneira livre, em sua maioria, podendo configurar um 
estilo de aprendizagem espontâneo e nem sempre consciente. 

O tempo foi passando e o grupo foi ganhando mais participantes, principalmente 

quando todos se tornaram administradores do grupo, permitindo assim a inserção de novos 

amigos e conhecidos. Hoje, no grupo há 36 pessoas e a maioria delas participa de forma 

ativa das discussões estimuladas no grupo, inclusive pessoas que não se falam pessoalmente 

no dia a dia. 

Um aspecto bastante importante que surgiu no grupo foi a possibilidade de 

interagir com os outros participantes, visto que alguns deles nunca haviam se falado por 

estarem afastados pelos seus cursos e horários. Essa interação permite que pessoas que 

tenham dificuldade de conversar e expor opinião em público participem dos debates sobre 

os diversos assuntos, desinibindo-se e possibilitando uma superação nos momentos de 

interação. Gohn (2008) chama de comunidades virtuais1 e fala sobre as interações virtuais 

que estão acontecendo: 

Torna-se usual trocar informações com quem jamais tivemos contato 
pessoal, e um simples apertar de teclas nos traz qualquer conteúdo 
(som, imagem ou texto) que seja recomendado. [...] podemos 
assumir que as comunidades virtuais são extensões de nossos 
relacionamentos presenciais, incluindo os aprendizados originados 
nas diversas formas de interações possíveis (p. 115). 

Além disso, essas interações rompem com a ideia de distância, haja vista ser um 

grupo virtual que todos podem enviar mensagens a qualquer momento, só basta ter o 

celular conectado à internet. Na atualidade, com a perspectiva de aproveitar melhor o 

tempo as pessoas estão montando grupos e resolvendo algumas de suas questões via rede 

social, pois assim não gastam tempo no trânsito para se encontrar presencialmente ou ainda 

                                                      
1 Termo cunhado por Rheingold (1993). 
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podem fazer outra atividade enquanto estão na rede social, como por exemplo, preparar um 

café ou assistir TV. As tecnologias digitais “podem contribuir para a rapidez, diversidade e 

facilidade ao acesso de informações e pesquisas além de facilitar a comunicação com 

autores e pesquisadores de todo o mundo” (CERNEV, 2013, p. 2). Gohn (2008) complementa 

sobre a facilitação nas comunicações entre pessoas em longa distância.  

Com o avanço das comunicações mediadas por computadores, 
assistimos à evolução das comunidades virtuais, levando parte 
daquela população de aprendizes a entrar em contato com seus 
pares e quebrando as barreiras geográficas que antes os separavam. 
Essa realidade possibilitou trocas de informações entre os indivíduos 
e participações nas aprendizagens uns dos outros, incluindo a 
indicação de novos repertórios para apreciação (GOHN, 2008, p. 
114). 

Não só as redes sociais, mas as tecnologias digitais permitem executar tarefas a 

longa distância, como por exemplo, conhecer um pouco de países diferentes por meio de 

acontecimentos em tempo real, bem como pesquisar sobre determinado assunto em um 

site de busca, obtendo por meio dele milhares de resultados. Os sites de busca oferecem 

milhares de resultados para uma busca e dessa forma, aos poucos alguns dos participantes 

do grupo foram compartilhando suas pesquisas de passagens aéreas para os congressos, 

com link para acesso, companhia, preço e outras informações como data de ida e volta. Esse 

tipo de compartilhamento tem sido bastante importante para os estudantes de música, pois 

essa é uma forma de diminuir os custos com a viagem, permitindo assim, que os estudantes 

continuem fazendo pesquisa. 

Ainda sobre as viagens, há a possibilidade de pedir auxílio financeiro à Universidade, 

inclusive compartilhar para quem ainda não pediu a documentação necessária para solicitar 

essa ajuda. Muitas vezes nos cursos de graduação e pós-graduação os professores e 

coordenadores estão assoberbados de tarefas e não conseguem dar uma atenção especial 

para os alunos que não sabem o funcionamento burocrático da universidade, portanto com 

essas informações no grupo, bem como as discussões em cima das dificuldades encontradas 

– para conseguir declarações, justificativas e solicitações – é dada uma atenção aos alunos 

neófitos, com mais proximidade e respostas. 
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Porém, bem antes desse compartilhamento de informações é postada no grupo a 

chamada de trabalho do evento, seja local, regional, nacional e até internacional, visando 

sempre a difusão de conhecimento por meio das pesquisas e relatos dos colegas. 

Normalmente é postado o link ou o arquivo em PDF da chamada de trabalho e já é 

comentado a data limite para submissão de trabalhos, bem como o local do evento e o 

período do mesmo. 

Nos últimos dias de submissão de trabalho também são colocadas algumas 

postagens de incentivo à escrita do texto, são mensagens de apoio e estímulo para os que 

estão esmorecendo ou até mesmo para quem precise se empolgar mais na escrita sabendo 

que seus colegas também estão na mesma labuta: 

Galera... vamo lá, este é o fim de semana da ANPPOM. Submissões 
até segunda [...]. Uma noite de chuva e frio, se torna boa pra... 
concluir o texto da ABEM. Só lembrando que é até amanhã [...]. Bora 
galera! Última semana de escrita e submissão na ABEM Nordeste 
(Salvador-BA). 1.. Já! (Adm 1). 

A partir dos comentários dos participantes do grupo sobre esse incentivo, podemos 

identificar a importância das interações entre pessoas e que muitos deles ficam atentos nos 

últimos momentos da submissão, quiçá até esperando um aviso de prorrogação do prazo de 

submissão e boa parte das submissões de trabalhos nos congressos acontecem nas últimas 

horas. “Kkkkk. Adm1 dando aquela injeção de ânimo [braços representando força] [palmas]” 

(Adm 2); “Obrigado. Vou ver se termino um” (Adm 4); “Vige, quer dizer que já tá em riba 

mermo? [...]. Queria que o povo se manifestasse pra dar estiga de terminar [...]. Eita piula!!!. 

Acho que rola um” (Adm 3). 

Temos então, uma motivação gerada por interações entre participantes de um 

grupo virtual, o que nos tempos atuais está acontecendo bastante e para esse caso – das 

submissões de trabalho – essas interações têm se tornado essenciais para muitos alunos dos 

cursos de graduação e pós-graduação. 

Dessa forma, a pesquisa é incentivada entre os alunos de graduação e pós-

graduação, diminuindo a distância entre esses dois perfis de estudantes, que muitas vezes 

estão no mesmo prédio acadêmico, mas vivem afastados por status ou hierarquias 

acadêmicas. Os graduandos podem ter os pós-graduandos como exemplo na produção de 
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pesquisas, já que a produção de conhecimento na área de educação musical no Brasil 

acontece especialmente nos cursos de pós-graduação (DEL-BEN, 2010), porém o contrário 

também pode ser um estímulo, visto que é uma forma de iniciar a produção científica desde 

a graduação, tendo assim, uma formação mais concisa para pesquisas futuras. 

Dentre os diversos assuntos que surgem no grupo, destaco a divulgação de editais 

de mestrado, lista de filmes específicos, sites para baixar e links para livros em PDFs, venda 

de instrumentos musicais, editais de concursos públicos e vagas para bolsas na graduação. 

Para os últimos citados, há a perspectiva de ganho financeiro, o que gerou bastante 

interesse dos participantes, pois alguns deles estavam desempregados e outros estavam 

procurando empregos melhores. 

A partir do momento que vi o grupo também se direcionando para a divulgação de 

vagas de emprego para professores de música, fiz questão de mudar o nome do grupo para 

Congressos e Vagas Música, visando contemplar mais esta demanda que estava sendo 

debatida a cada vaga que surgia. Eram vagas de escolas particulares, de bolsas de graduação 

e vagas de concurso público temporário e efetivo a nível municipal, estadual e federal. 

Quando surgiram os concursos públicos, debatemos sobre a própria nomenclatura 

da vaga, que muitas vezes estava para Artes, exigindo formação em Educação Artística, 

caracterizando a polivalência docente. Houveram algumas reclamações e tentativas de saber 

como consertar o erro em um edital, se deveria ser por meio de uma representação 

estudantil, acadêmica ou judicial. Chegamos à conclusão que poderíamos tentar informar a 

parte organizadora do concurso sobre o equívoco com relação ao nome da vaga e se caso 

não fosse resolvido tentaríamos angariar nossos direitos via judicialmente. 

Para as vagas em escolas privadas tivemos debates mais intensos, pois foram 

muitas escolas precisando de professores de música em um certo período, para vários 

ambientes e tipos de vagas, como professor de escola básica, professor de escola 

especializada, professor oficineiro, professor horista e professor de projeto social. Dentre 

essas vagas haviam algumas que o valor hora/aula era muito baixo, inclusive para dar aulas 

em turmas regulares de educação básica com uma grande quantidade de alunos, gerando 

assim uma participação efetiva no debate sobre esse assunto. O compartilhamento de uma 

vaga em uma escola especificamente estimulou o início dessa conversa: 
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Fui lá. Mas quem não quer dar viagem perdida como eu rsrs, vai 
umas intimações. O coordenador [...] ‘ofereceu gentilmente’ uma 
quantia de 9,50 a hora/aula. Ri educadamente e saí, rsrs, claro, rindo 
pra não chorar... Sei que não é o [...] [coordenador] quem faz esse 
‘cachê’ ridículo, mas não podemos aceitar. Falei que eles estavam 
oferecendo a vaga para um PROFESSOR, que deve ter, pelo menos, 
nível superior. Falo que esse valor é ridículo por conhecer um pouco 
da instituição pois, minha sobrinha estuda lá e o valor integral da 
mensalidade é 500... (mais ou menos arredondando) ... Enfim. Minha 
visão/ideologia/ opinião é essa (Adm 6). 

O primeiro ponto que surgiu nessa conversa foi o valor da hora/aula que a escola 

estava se propondo a pagar, que não condizia proporcionalmente com o valor das 

mensalidades que os alunos pagam para estudar lá. É sempre uma dúvida entre os alunos da 

graduação e até pós-graduação quais os valores que devem ser cobrados pelas aulas de 

música, pois como o sindicato não é ativo, não há uma regulação ou mesmo orientação para 

com os professores e contratantes. Então, os próprios profissionais da área ficam perdidos 

sobre falar ou cobrar valores por serviços de aulas de música, muitas vezes a saída é o 

diálogo entre os pares, visando saber uma média de quanto estão cobrando. 

Não sei onde acho um local que fale sobre valores. Sempre tive essa 
dúvida. Se está difícil pra gente viver nessa área. Ainda vem essa 
nova lei que diz que o discente tem que fazer residência. Imagina 
quantos vão querer ser professor. Esse país não está fácil. Ontem um 
colega me perguntou sobre isso a única coisa que pude dizer que 
aqui em Natal o preço era entre 10 reais e 25 reais. Pq perguntei a 
uma amiga. Mas será que no sindicato eles sabem dizer isso? Eu 
fiquei bem curiosa em saber (Adm 7). 

Outro participante complementa a fala anterior, mencionando o sindicato como 

inativo no gerenciamento e fiscalização de suas funções, dizendo que: 

Temos que discutir sempre... Será que os professores de arte ganham 
diferente dos demais? Será que todos ganham o mesmo? Será que 
realmente o sindicato sabe desses valores ou regula? Será? Será? 
Será... esse tema nos interessa e muito, até protestarmos, sei lá, rsrs 
(Adm 6). 
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Na fala a seguir, um dos participantes faz um questionamento sobre a valorização 

do profissional da área da música pelos próprios professores de música, colocando em uma 

balança o tempo de estudo, planejamento, gasto e investimento contra ao valor hora/aula: 

Galera, você que está lendo essa mensagem... pense: quanto vale 1 
hora/aula sua? Estou falando de 1h de trabalho + correção de provas 
+ planejamento, que está estruturado em pelo menos 4 anos de 
estudo numa graduação. Importantíssimo debater [palmas]. Mas 
claro... para quem estiver precisando muito. Essa é uma 
oportunidade [emoji fazendo careta]. Na hora de pesar... lembre-se 
que essa vaga vai influenciar o futuro de toda uma classe (Adm 1). 

Muitas vezes os profissionais estimulados por uma desvalorização profissional 

esquecem do percurso que fizeram para chegar onde estão, as noites em claro estudando, 

fazendo tarefas, trabalhos, seminários, pesquisas, participação em projetos de extensão, de 

pesquisa, de monitoria, organização de eventos, monografia e publicação em congressos, 

bem como o investimento financeiro em meio a isso. Ao mesmo tempo na fala percebemos 

que há a brecha para os que estão precisando muito de algum emprego, pois na hora da 

necessidade o profissional acaba baixando a cabeça e aceitando as condições propostas 

pelos contratantes. Por fim, ele lembra ainda que aceitar uma vaga que desvalorize o 

professor estará influenciando toda uma área, visto que muitas empresas podem se 

aproveitar dessa situação para querer pagar menos aos docentes. 

Alguns participantes mencionaram não querer mais trabalhar em escolas privadas 

por já terem sofrido muito com a alta carga de exigência no trabalho, bem como os maus 

tratos e os baixos salários não compensam de forma alguma o que os professores de música 

passam neste ambiente de ensino. 

Confesso que estou tão desgastada com escolas particulares que 
resolvi evitá-las enquanto puder. A última só faltou sugar minha 
alma, reclamavam das minhas viagens pro mestrado (que não 
influenciava nem um pouco no meu horário de trabalho) e ainda sofri 
assédio moral (Adm 9). 

Diante das condições estipuladas por muitas escolas privadas na cidade, muitos 

professores de música estão evitando trabalhar de carteira assinada nestes ambientes de 
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ensino e estão preferindo o trabalho não formalizado, como o ensino de aulas particulares 

em residências, igrejas, projetos sociais entre outros. 

Sinceramente... apesar de todo cansaço de ficar indo de ksa em ksa 
pra dar aula, eu prefiro continuar com minhas aulas particulares, 
porque faço meus horários, são flexíveis e o valor é bem maior que 
esse. Não sei se estou desatualizada, mas cobro 60,00 a hora/aula e 
dou aula para 1 aluno (Adm 5). 

Na hora de pesar entre ganhar pouco e ter carteira assinada ou ganhar bem mais e 

não ter os direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o docente em 

música está indo pelo caminho que melhor o valoriza (trabalho autônomo), haja vista toda 

situação política atual no Brasil, de desemprego, desvalorização de profissionais e cada vez 

mais um estímulo à informalidade no trabalho, bem como a perda de direitos garantidos na 

CLT2. Outro participante confirma esta perspectiva, ratificando a sensação de valorização no 

trabalho autônomo: “Essa vida de ir pra lá e pra cá tem me cansado também, mas me sinto 

bem melhor por ganhar mais (meu preço)” (Adm 1). 

É importante comentar que alguns profissionais mencionaram ser mais valorizados 

em algumas escolas privadas e que generalizar uma situação não seria um caminho para 

solução dos problemas existentes no âmbito educacional. Tiveram participantes que 

mencionaram ganhar por hora/aula mais de 15 reais, outros mencionaram que ganham até 

mais de 20 reais, inclusive com descanso remunerado e assim há uma inconsistência no valor 

que um professor de música ganha nas escolas privadas na cidade. 

Um dos professores que mencionou estar satisfeito com o salário da escola privada 

que trabalha, de vez em quando compartilha no grupo do whatsapp algumas práticas 

musicais em sala de aula. Nessas práticas há sempre um envolvimento com os alunos, 

estímulos musicais e contação de histórias, provocando no grupo a difusão das práticas 

musicais com crianças da educação infantil e ensino fundamental I. Cernev (2013, p. 3) 

esclarece que ao fazer isso, o docente pode estar visando que aconteçam interações e que o 

professor mude seu papel (de mestre do saber) na escola: 

                                                      
2 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39712505. 
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tanto alunos quanto professores podem compartilhar um novo 
paradigma educacional onde a aprendizagem é desfocada de ser 
unicamente via professor migrando para uma cibercultura onde 
todos interagem com todos e todos aprendem com todos por meio 
de uma aprendizagem colaborativa (CERNEV, 2013, p. 3). 

Após a criação do seu canal no Youtube para divulgação de suas práticas musicais 

docentes, o professor compartilhou no grupo do whatsapp mais vídeos com temáticas 

distintas como: construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, práticas 

musicais com foco no corpo e movimento, onde pesquisar conteúdo para montar um plano 

de aula, atividades lúdicas para berçário e práticas musicais a partir da contação de histórias, 

inclusive com o professor fantasiado. Obviamente houveram bastante elogios, bem como 

aconteceu uma desinibição de alguns participantes do grupo com relação a divulgação do 

próprio trabalho como docente. Leme e Belochio (2014, p. 94) afirmam que o docente de 

música tem a função de “assumir uma postura diferente de apenas consumidor tecnológico 

passivo, tornando-se produtor e coprodutor de conteúdos tecnológicos e novos contextos 

educacionais, em conjunto com outros professores, com seus alunos e com a sociedade”. 

Após o início do compartilhamento de vídeos desse professor, os outros foram se 

sentindo mais à vontade para divulgar por meio de vídeos também seu trabalho, seja em 

sala de aula regular, em projetos sociais, em bandas filarmônicas e sinfônicas de música, 

publicações de minicursos a serem lecionados por algum dos professores em eventos ou de 

maneira informal, oficinas de férias e participação em manifestações populares. 

Dessa forma, o grupo foi ganhando participação entre os integrantes de diversas 

formas: há aqueles que até o presente momento só comentaram o material, mas que ao 

mesmo tempo podem estar se apropriando dos compartilhamentos; há também aqueles 

que são ativos no processo de divulgação de práticas musicais em diferentes contextos de 

ensino; há também aqueles que participam mais da divulgação e debates sobre os eventos 

científicos da área de música; e há ainda aqueles que não falaram nada, mas que podem 

estar ganhando conhecimento de alguma forma. 

 

 



   

 

 

XIV Encontro Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical 
Educação Musical em tempos de crise: percepções, impactos e enfrentamentos 

Salvador/BA - 19 a 21 de setembro de 2018 

Considerações 

A partir da vivência nesse grupo de whatsapp, percebi que a formação em música 

acontece não somente por meio das práticas musicais que são compartilhadas nele, mas 

também pelas discussões sobre vagas de emprego, valores cobrados por hora/aula, nossas 

obrigações diante da área de atuação, questões burocráticas da universidade, participação 

de congressos, trabalhos formais e não-formais, reformas políticas, valorização profissional 

entre outros. 

Os debates que ocorreram foram bastante importantes para a formação de 

professores de música na contemporaneidade, gerando inclusive este trabalho, que poderá 

ser ampliada futuramente para professores de outras áreas em que a música ou as 

discussões possam ajudar de alguma maneira. O texto buscou discutir sobre como acontece 

a formação de professores de música em um grupo de whatsapp a partir das discussões 

ocorridas neste ambiente virtual, de forma relatada somada as falas dos participantes. 

Por fim, compreendo que a formação de professores e mais especificamente dos 

docentes de música, se dá não somente pelos estudos em uma universidade ou em outro 

contexto específico de formação musical, mas por toda diversidade de ambientes de 

formação, inclusive o virtual, nas conversas, trocas de conhecimentos, compartilhamentos, 

vivências e interações de maneira geral. 

As discussões promoveram um debate sadio e proveitoso, haja vista as interações 

entre os participantes, a possibilidade de opinar, acrescentar com o colega, de aprender 

junto, de contribuir e de aproximar os laços entre pessoas que não se conheciam, bem como 

somar nos conhecimentos musicais e formação docente de forma coletiva. 
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