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Resumo 
O estágio curricular na Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Londrina 
é parte integrante da formação dos licenciandos da instituição. Possui um formato e 
metodologia inovadora. Nesta investigação, em andamento, na fase inicial, 
caracteriza-se por ser uma pesquisa participante por meio da atuação de dois 
estagiários em fases distintas do curso, um do terceiro ano e outro do primeiro. O 
objetivo geral foi aumentar a familiaridade dos autores com o ambiente escolar no 
ensino fundamental 1, tendo como objetivos específicos: a) Elaborar planejamentos 
de aulas b) Ministrar as aulas c) Escrever relatos de observação d) Refletir sobre as 
ações pedagógicas efetivadas por meio dos referenciais teóricos de Schön (2000) e 
Zabalza (1994). 
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Introdução 
 

A presente pesquisa, em andamento, na fase inicial, tem como 

escopo o trabalho desenvolvido por dois alunos de Licenciatura em Música da 

Universidade Estadual de Londrina, um do terceiro ano e outro do primeiro sob 

perspectivas diferentes, no tocante as práticas pedagógicas de estágio no Colégio de 

Aplicação Pedagógica da UEL Professor José Aloízio Aragão – Campus, onde, são 

atendidos alunos do Fundamental 1. Os pesquisadores atuaram com educandos do 

primeiro ano. A escolha desse campo de estágio é pertinente porque está condizente 

com o porquê da relação histórica dos Colégios de Aplicação e as Universidades 

Brasileiras. 

 

Os Colégios de Aplicação foram criados pelo Decreto Federal nº 9053 
de 12/03/1946, com a função específica de ser um tipo de 
Estabelecimento de Ensino em que os próprios alunos dos Cursos de 
Licenciatura fizessem a aplicação, numa situação real de ensino-
aprendizagem dos conhecimentos técnicos adquiridos no seu Curso 
de Graduação, servindo também de Campo de experimentação 
pedagógica para renovação e melhoria do ensino Fundamental e 
Médio (UEL.COLÉGIO APLIACAÇÃO, 2019). 
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Com relação ao Curso de Música - Licenciatura da Universidade 

Estadual de Londrina, essa práxis, tem total coesão com as diretrizes e resoluções 

nacionais, estaduais, bem como, os documentos que regem a Universidade. As 

atividades de estágio e prática de ensino são desenvolvidas por meio de grupos 

denominados Grupos Multisseriais de Estágio e Prática de Ensino (GMEPE). Esses, 

são constituídos de alunos de todos os anos, onde, cada aluno, tem funções e 

atividades específicas, em relação à prática de ensino (LOUREIRO, 2009). As 

atividades de estágio são desenvolvidas em ambientes diversos, compreendendo 

todos os níveis da Educação Básica, auxiliando na formação de competências de 

ensino dos licenciandos.  

A supervisão do estágio é realizada no planejamento das aulas, em 

classe e após as aulas. A avaliação leva em consideração todas as atividades 

realizadas. Cada GMEPE é formado por oito estudantes, sendo dois de cada ano, 

matriculados nas disciplinas do seu ano. Loureiro (2013), explica como é a dinâmica 

desse estágio: 

. 

Os dois estudantes da quarta série de Música ministram aulas 
individualmente a uma mesma turma de alunos da escola, sendo que 
cada um é responsável pelo plano de ensino e pela direção de classe 
em um dos semestres. Após terminar o semestre, ele passa a 
participar do grupo como os outros colegas das outras séries. Os dois 
estudantes da terceira série ministram aulas em duplas a uma turma 
de alunos da escola durante todo o ano letivo, sendo corresponsáveis 
pelo plano de ensino e pela direção de classe. Os estudantes da 
primeira e da segunda séries observam e/ou participam das aulas 
ministradas pelos seus colegas de grupo, sendo orientados de acordo 
com a dinâmica própria de cada plano de ensino e campo de estágio 
(LOUREIRO, 2013 p.195).  

 

Logo após as aulas os estagiários têm uma reunião com todos os 

membros do grupo para refletir sobre a prática de aula daquele dia. Nesta reunião, 

discutem os aspectos mais importantes da aula, além de propor adequações aos 

problemas enfrentados ou aos recursos utilizados e se foram alcançados os objetivos 

da aula. Toda essa dinâmica é respaldada nos referenciais teóricos da educação 

musical, educação e psicologia.  

O estágio do futuro músico educador é pertinente no início do ciclo 

fundamental, pois, é uma fase de transição da criança. Visto que, ela começa a ser 

alfabetizada e seus pensamentos estão ficando mais ordenados, corroborando com a 
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teoria piagetiana que aponta uma passagem do chamado pré-operatório para o 

concreto (PIAGET, 1970; 1971; 1974).  

Com relação aos referenciais teóricos da educação musical, 

empregados, que embasam nossa prática de estágio, fazemos uso constante dos 

métodos ativos em Música. Estes, surgiram como resposta aos desafios provocados 

pelas grandes mudanças ocorridas na sociedade ocidental na virada do século XIX 

para XX.  Posteriormente, nas décadas de 1950 e 1960, alguns deles, foram 

introduzidos no Brasil, ao menos nos grandes centros e escolas de música, 

influenciando também a prática da música na escola comum. Esses pedagogos da 

música no século XX, propõem conteúdos, metas e estratégias de ensino. Dentre eles, 

destacam-se alguns, pela pertinência de suas propostas e por sua penetração no 

Brasil. São eles: Émile-Jaques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály, Carl Orff e 

Shinichi Suzuki. Nesta pesquisa o enfoque será nas abordagens de Dalcroze e 

Willems (FONTERRADA, 2008; MATEIRO, ILARI, 2011). O objetivo geral desta 

pesquisa é aumentar a familiaridade dos autores com o ambiente escolar no ensino 

fundamental 1, tendo como objetivos específicos: a) Elaborar planejamentos de aulas 

b) Ministrar as aulas c) Escrever relatos de observação d) Refletir sobre as ações 

pedagógicas efetivadas. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa em andamento é qualitativa, consiste em uma pesquisa 

participante. De acordo com Haguete (1990) a pesquisa participante implica a 

presença constante do observador no ambiente investigado, além do 

compartilhamento pelo investigador das atividades e contexto que está sendo 

estudado. No âmbito dessa investigação temos duas frentes desse tipo de 

metodologia. A pesquisa participante com um dos estagiários do terceiro ano e a 

observação participante por meio de um aluno do primeiro ano da licenciatura. 

A população consiste em 25 alunos, matriculados no primeiro ano do 

ensino fundamental, no período da manhã. Quanto à idade, entre cinco e sete anos, 

sendo 15 do gênero masculino e 10 do gênero feminino. 

O local é a própria sala de aula dos educandos, com aulas semanais 

em horário pré-determinado de acordo com documento firmado entre a escola, a 

universidade e os estagiários. O período de observação deste recorte foi de 05 aulas 
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do primeiro semestre de 2019, por meio das atividades desenvolvidas no GMEPE em 

classe. O planejamento foi elaborado por um dos estagiários do terceiro ano, da 

mesma forma a execução, porém, com a ação constante dos demais pertencentes do 

grupo. 

A coleta de dados foi documental por meio dos planos e roteiros de 

aulas. Além dos relatos parciais de estágio e observações a aula. De acordo com 

Zabalza (1994). 

No contexto de aula da educação musical, no ensino fundamental, o 

relato escrito no diário reflete a prática como avaliação, planejamento e documento, 

[...] com vista a poder ler a interpretar a narração dos professores, é preciso fazer 

referência às diversas exposições que, também na perspectiva do paradigma do 

pensamento dos professores, se foram fazendo em torno do modo como estes 

operacionalizam o seu conhecimento prático e como articulam as suas intervenções 

instrutivas na aula [...]. (ZABALZA, 1994, p.43).  

A gestão prática da aula, seguindo as diretrizes curriculares, pode ser 

uma tarefa problemática. Isto é, constituída por possibilidades de ações alternativas, 

e às vezes contraditórias. O que se pretende explorar nos relatos em diário, por meio 

de observação, é aquilo que nele figura como expressão da atuação na aula. Torna-

se importante destacar no diário pelo menos quatro dimensões, que o convertem num 

recurso de uma grande potencialidade expressiva: escrita; reflexão; narração e 

história (ZABALZA, 1994). Os diários de classe, no presente estudo, foram utilizados 

como fonte de avaliação: os mesmos foram utilizados como parte da avaliação 

processual e diagnóstica ao longo de toda a pesquisa. Pois, para Zabalza (1994, p.95) 

o diário é compreendido como: 

 

“[...] fonte de aprendizado para o professor; reflexão por meio da 
reconstrução e diálogo do pensamento; planificador da condução de 
aulas; e delimitação do espaço de atuação”, logo, perpassa 
prerrogativas essenciais da avaliação, que consiste em um dos 
instrumentos de coleta. No diário, percebe-se não só o decorrer da 
ação, mas também, o que é mais importante, já que se trata de estudar 
o pensamento do professor, a evolução do pensamento dos 
professores ao longo do decurso de tempo percorrido pelo diário. 
Nesse sentido, o diário conserva a sequência, evolução e atualidade 
dos dados recolhidos. Concretamente, tendo em vista o estudo dos 
dilemas, esta evolução da perspectiva do professor que o diário 
delimita (argumentações, focalizações, atitudes, atuações etc.) 
(ZABALZA, 1994 p.97) 
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Procedimentos em campo 

 

Antes do desenvolvimento dos conteúdos propriamente ditos, em 

algumas aulas específicas, foi ensinado aos educandos canções para serem 

utilizadas nas diversas abordagens. Começando a aula com os alunos sentados em 

roda, após a organização da sala, e o estabelecimento do silêncio, tivemos, 

geralmente, canções que conduziam aos conteúdos do dia. Ao final de cada aula foi 

ensinada uma música para aprendizado da música em si e compreensão fraseológica 

da mesma música afim de ser retomada com os conteúdos na aula seguinte, atividade 

essa, que, também, conduziu os alunos para as carteiras, deixando o ambiente 

preparado para o professor regente.  

 

Resultados e Discussão  

 

A maneira como ocorre o estágio na Licenciatura em Música da UEL 

no campo de estágio desta pesquisa, certamente é salutar para os educandos, neste 

caso, do primeiro ano, porque além do professor regente, todo o grupo de estágio está 

envolvido no processo, com isso, o aluno não tem somente a atenção do “estagiário 

regente” mas de todo o GMEPE que participa tocando, cantando, auxiliando na 

organização da prática pedagógica em classe. Nesse processo, entende-se que a 

troca entre os licenciandos, após as aulas é fundamental para o aprimoramento dos 

estagiários, no sentido do planejamento e execução. Pois, os ajustes, ocorrem 

semanalmente. A observação participante, com a execução de diários de aula, 

mostram certos aspectos que merecem destaque. Por exemplo, nas observações da 

primeira aula segundo registro de um graduando lemos 

  

Devido ao tempo excedido de algumas atividades e até certa 
dificuldade em comandar a sala não foi possível realizar a última 
atividade que estava no roteiro, então, os demais auxiliares arrumaram 
a sala da maneira como estava e o professor encerrou a aula 
(Observação da aula 1). 

 

Nesta parte da observação, podemos entender que na primeira aula, 

o “estagiário regente” não conseguiu adequar, o roteiro de aula planejado, com o 

tempo de aula. Tal fato, porém, não é mencionado nas observações subsequentes. 

Esta adequação foi debatida no encontro do GMEPE daquele dia, e, em decorrência 
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disso, o estagiário, começou a detalhar mais cada passo da metodologia do roteiro de 

aula, o que possibilitou, uma melhor distribuição do tempo, e, aproveitamento da aula. 

Schön (2000) defende que a formação profissional, baseada na epistemologia da 

prática, está caracterizada pela reflexão, análise e problematização, do 

reconhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram durante 

a ação. Sob este prisma, as perspectivas quanto à valorização da pesquisa na ação 

dos profissionais se ampliam. Segundo Schön: 

 

Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, 
interiorizado, que está na ação e que, portanto a precede. É 
mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando um 
hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. Frente a 
situações novas que extrapolam a rotina, os profissionais criam, 
constroem novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um 
processo de reflexão na ação. A partir daí, constroem um repertório de 
experiências que mobilizam em situações similares (repetição), 
configurando um conhecimento prático. Estes, por sua vez, não dão 
conta de novas situações, que colocam problemas que superam o 
repertório criado, exigindo uma busca, uma análise, uma 
contextualização, possíveis explicações, uma compreensão de suas 
origens, uma problematização, um diálogo com outras perspectivas, 
uma apropriação de teorias sobre o problema, uma investigação, 
enfim. A esse movimento, o autor denomina de reflexão sobre a 
reflexão na ação. (SCHÖN apud PIMENTA, 2002, p.19-20) 

 

O relato final de observação relata outro desafio encontrado pelos 

estagiários no início das aulas – a comunicação com a turma:  

 

Ao longo das aulas da unidade os professores/estagiários 
conquistaram a atenção dos alunos, pois os mesmos, se mostraram 
empenhados na realização das atividades. No início houve certa 
dificuldade na comunicação com a turma que se mostrava dispersa e 
agitada por ainda estarem conhecendo seus novos professores 
(Relato de observação final). 

 

De acordo com Schön (2000) este conhecimento, neste caso a 

comunicação com o aluno, vem de novas construções e soluções por um processo de 

reflexão na ação. É necessário portanto a prática, a repetição a análise e diálogo com 

outras perspectivas. Por este viés entende-se que o objetivo do estágio, nesta fase, 

foi alcançado como é possível depreender, o que ocorreu, principalmente pela 

flexibilização do roteiro de atividade. 
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Ao fim desta unidade os alunos se mostraram interessados e 
receptivos as propostas de atividade, explicitando o desenvolvimento 
da comunicação e identificação do professor-aluno. Por exemplo, no 
início da unidade os professores tinham certa dificuldade em obter a 
atenção dos alunos e tinham um plano mais rígido, em termos de 
seguir estritamente o roteiro de atividade; no decorrer das aulas 
desenvolveram um roteiro mais flexível tornando o intervalo de troca 
de atividade mais dinâmico resultando em uma comunicação eficaz 
(Relatório de observação final). 

 

Conclusões  

  

No recorte apresentado desta pesquisa, em andamento, foi possível 

observar que o processo de ensino aprendizagem, de uma turma do primeiro ano, do 

ensino fundamental, onde a disciplina de Música não é parte integrante da prática 

curricular, o estágio, dos licenciandos em Música da UEL, está tomando forma, aos 

poucos, de uma práxis que aponta para uma consolidação pedagógica a longo prazo. 
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