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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: A dinâmica atual do Coco de Zambê de Mestre Geraldo. 

Resumo 

No estudo sobre o fazer musical de grupos tradicionais da região metropolitana de Natal 
focamos o Coco de Zambê de Mestre Geraldo, buscando compreender sua a dinâmica 
e organização atual. Objetivamos identificar, classificar e analisar suas práticas 
musicais, levando em conta os processos de mudança e continuidade nesse grupo. 
Como metodologia, empregamos a etnografia da música e a análise de discurso. 
Verificamos que o processo de mudança do mestre está possibilitando uma nova forma 
de organização do grupo, a partir dos seus três filhos, e concluímos que isso diretamente 
na criação musical e performance. 
 
Palavras-chave: Mudança e continuidade. Performance. Coco de Zambê. 

TITLE: The current dynamics of Coco de Zambê from Mestre Geraldo. 

Abstract 

In the study on the musical making of traditional groups in the metropolitan region of 
Natal, we focused on Mestre Geraldo's Coco de Zambê, seeking to understand its 
current dynamics and organization. We aim to identify, classify and analyze their musical 
practices, taking into account the processes of change and continuity in this group. As a 
methodology, we employ music ethnography and discourse analysis. We found that the 
change process of the master is enabling a new way of organizing the group from their 
three children, and we conclude that this directly in the musical creation and 
performance. 
 
Keywords: Change and continuity. Performance. Coco de Zambê. 

Introdução 

O projeto “Saberes e práticas musicais de grupos tradicionais da região metropolitana 
de Natal” estuda a dinâmica atual de alguns grupos de música tradicional da região 
metropolitana de Natal e imediações como, por exemplo, o Coco de Zambê de Mestre 
Geraldo, o Coco de roda de Mestre Severino e o Boi-de-Reis de Mestre Manoel 
Marinheiro. Buscamos compreender a dinâmica atual desses grupos, a partir do 
vislumbre de processos internos de mudança e continuidade. Objetivamos apreender 
questões como a criação do repertório de danças e músicas; a organização interna; a 
transmissão de conhecimento, a relação como outros grupos musicais tradicionais e as 
atuais maneiras de inserção desses grupos no âmbito da produção cultural mais ampla 

em centros urbanos. 

Realizei meu plano de trabalho com a colaboração dos demais integrantes do grupo de 
pesquisa — Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia da EMUFRN —, no qual fazemos 
reuniões semanais com a finalidade de planejar atividades e realizar estudos teóricos 
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de assuntos referentes à Etnomusicologia, à metodologia de pesquisa e às 
peculiaridades de cada grupo musical abordado. Nossa atividade nesse grupo também 
visa contribuir para o acervo da música tradicional e de material sonoro, audiovisual e 
didático para as disciplinas de Introdução à Etnomusicologia, Música Popular e Música 
Brasileira, dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Música da EMUFRN, assim 
como para a melhoria na formação de discentes pesquisadores. De outra parte, 
pretendemos trabalhar na elaboração de artigos científicos, bem como participar neste 
semestre da II Jornada Nordestina de Etnomusicologia, a se realizar na UFRN. 

Neste ano pesquisei o Coco de Zambê de Mestre Geraldo — localizado na comunidade 
de Cabeceiras do Município de Tibau do Sul/RN —, com o foco na sua dinâmica e 
organização atual, considerando o processo vigente de mudança de mestre, a partir a 
saída paulatina de Mestre Geraldo à medida que três de seus filhos — Cosme, Jorge e 
Damião — assumem conjuntamente a organização e a maestria do grupo. Isso se 
verificou mais claramente a partir da participação do grupo em uma turnê de âmbito 
nacional, promovida pelo SESC/Brasil, no projeto Sonora Brasil - Circuito 2017/2018, 
cujo com o tema “Na pisada dos cocos”. Essa mudança repercutiu diretamente na 
estruturação musical e nas apresentações do grupo, sendo este um dos pontos 
considerados na pesquisa para que consigamos fazer uma relação entre as mudanças 
socioculturais e as mudanças musicais a fim de compreender como uma pode 
influenciar a outra na consolidação atual do Coco de Zambê. 

 
Metodologia 

 

Realizamos, inicialmente, uma revisão bibliográfica pautada nos assuntos referentes 
aos cocos no Brasil e no Rio Grande do Norte. Obras como as de Andrade (1984), Ayala 
(2000), Cascudo (2000), Carneiro (1960) e Pimentel (1978) foram importantes para o 
reconhecimento de com os cocos foram estudados na Antropologia e pelos folcloristas. 
Recolhemos e estudamos obras de autores potiguares acerca do coco de Zambê, o 
nosso objeto de estudo. Lins (2009) aborda o coco de Zambê sob uma ótica 
antropológica, buscando vislumbrar a construção de identidade como um aspecto de 
resistência cultural no grupo de Sibaúma; Alves (2000) aborda a corporeidade e a 
cultura popular no coco de Zambê e Costa (2011) enfoca as práticas musicais dos 
membros do grupo de Zambê de Mestre Geraldo. Para um aprendizado de técnicas de 
pesquisa e elaboração de projetos estudamos as obras de Penna (2015) – que foi 
importante para a minha formação como pesquisador, pois abordamos assuntos como 
a elaboração de problema de pesquisa, revisão bibliográfica, objetivos, hipóteses, 
alternativas metodológicas na pesquisa qualitativa, fontes documentais, observação, 
análise de dados e ética na pesquisa – e o livro de Lakatos (2003), que traz contribuições 
para uma abordagem mais ampla em pesquisa qualitativa. Como o nosso trabalho tem 
um cunho etnomusicológico e envolve uma pesquisa de campo, estudamos as obras de 
Seeger (2008), Silva (2009) e Merriam (1964) e o trabalho de Lima (2008) que estuda 
aspectos de mudança e continuidade nos grupos musicais tradicionais. 

Na segunda etapa da pesquisa fizemos uma visita ao grupo de Mestre Geraldo, onde 
conversamos com os membros do grupo, escutamos eles cantarem e improvisarem 
alguns cocos, num ambiente muito informal. Deixamos o gravador ligado sem pausas e 
fizemos pequenas filmagens em vídeo. Esse primeiro contato nos permitiu obter uma 
visão geral sobre o grupo. Nas reuniões seguintes escutamos as gravações e fizemos 
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uma classificação por assuntos como repertório, criação musical, danças, transmissão 
de conhecimento musical, organização e estruturação do grupo, a turnê que o grupo 
estava realizando pelo Brasil, relação com a prefeitura local e outras entidades 
promotoras de eventos no Estado, emprego e manutenção econômica dos membros do 

grupo, vida cultural mais ampla deles e outros. 

A partir disso, decidimos os assuntos que seriam priorizados no próximo momento, 
ficando sob a minha condução, junto com o orientador e membros colegas do nosso 
grupo, da pesquisa sobre a organização e estruturação atual do grupo, com o processo 
gradativo a mudança de mestre, que constatamos no primeiro contato. Para isso, 
elaboramos os roteiros para as entrevistas semiestruturadas com os membros do grupo. 
Os roteiros foram formulados a partir de eixos que permitissem uma melhor 
compreensão sobre o grupo na atualidade, como as narrativas a respeito do que é o 
grupo e sua formulação histórica na concepção de seus integrantes e também para 
externos como pesquisadores que estudam o assunto; a performance musical, as 
danças, instrumentos, as apresentações e criação de novas músicas; a atual 
organização do grupo e sua inserção no âmbito da cultura musical mais ampla do Rio 
Grande do Norte e do Brasil. Com isso buscamos verificar como está se dando a 
mudança da maestria no grupo. Elegemos Mestre Geraldo e seus três filhos, Jorge, 
Damião e Cosme, para realizarmos as entrevistas e dialogar sobre as questões que 
propomos investigar. Isto por eles serem os membros da família que estão assumindo 

a direção do grupo na turnê pelo Brasil. 

Retornamos em um sábado à morada da família – que é uma grande área onde os filhos 
construíram suas casas no entorno da residência de Mestre Geraldo. Realizamos as 
gravações com um gravador profissional, que registrava sem interrupção todas as 
conversas e cantos que ocorreram entre nós. Usamos outro gravador para registrar os 
diálogos específicos com cada um dos membros do grupo e um aparelho celular com o 
qual fizemos as fotografias e pequenas gravações em vídeo, com eles cantando ou 
dançando alguns cocos. 

Posteriormente, empreendemos uma reflexão, no nosso grupo de etnomusicologia, 
sobre o nosso encontro com eles, buscando uma avaliação crítica de nossos 
procedimentos na pesquisa de campo e de como deveríamos proceder na organização 
e classificação dos registros de campo. 

Para a organização, classificação e análise das músicas e danças registradas, 
considerei os temas e estruturas poéticas dos cocos; a instrumentação e as danças e 
passos neles executadas, assim como um aspecto mais amplo da apresentação: a 
sequencia de fornadas, os cocos de entrada, de meio de apresentação e os cocos de 

encerramento de uma noitada. 

O processo de análise das entrevistas se deu, sobretudo, a partir das narrativas e pontos 
de vistas dos membros do próprio grupo, tomando como base a teoria da análise de 
discurso, como proposta por Lucena (2004), e a análise de cunho etnomusicológico se 

pautou em autores como por Pinto (2001), Landa (2003) e Merriam (1964). 

Posteriormente, fiz uma seleção de vídeos e fotografias de momentos de apresentação 
e de entrevistas a partir do material coletado que serviu para o auxílio na análise da 
condição em grupo atualmente se encontra e para a criação de um acervo, na EMUFRN, 
que contemple as atividades do Coco de Zambê de Mestre Geraldo. Mesmo 
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considerando que essa pesquisa terá andamento, estamos trabalhando na formulação 
de um documento que abarca todos esses aspectos do Coco de Zambê, que será a 
base para a elaboração de artigos para periódicos e congressos da área. 

 

Resultados e Discussões 

 
Constatei a existência de uma estrutura performática que ordena as apresentações do 
grupo. Antes de um ensaio ou apresentação os tambores são afinados os tambores, 
com o aquecimento das membranas de couro em uma fogueira. Há canto de cocos de 
entrada e saudação aos presentes e logo após ocorrem as fornadas, que são os 
momentos de entrada dos dançadores. Na primeira fornada entram os dançadores 
principais, na segunda é a vez dos mais jovens e aprendizes e, por último, as pessoas 
que assistem são convidadas para dançar na roda. Fornada remete a “forno”, à fogueira 
que produz o calor necessário para afinar o Zambê e a Chama. Cada fornada tem uma 
série de cocos cantados e Cabral e Lima (2017) discutem esses aspectos, apontando a 
utilização desse termo pelo grupo. Nessa pesquisa registramos treze músicas do 
repertório do Coco de Zambê de Mestre Geraldo, entre cocos novos e antigos. 

Para os próprios membros do grupo há uma hierarquia entre os instrumentos. O Zambê 
é o instrumento principal, o mais grave e condutor do ritmo; é o instrumento tocado pelo 
mestre. É tambor de maior tamanho, feito na madeira escavada e a membrana é de 
couro de boi, tal como aponta Cabral (2019). A Chama é um membranofone de médio 
porte utilizado no contraponto rítmico com o Zambê. Há também um idiofone metálico 
de tom agudo e estridente, tocado ininterruptamente com auxílio de baquetas. É a Lata, 
um instrumentos feito da lata de tinta de dezoito litros. Para os tocadores, a Lata é um 
instrumento que produz “tensão” à estruturação do ritmo junto ao Zambê e a Chama. 
Por fim, mas não menos importante, as palmas de mãos se associam ritmicamente aos 
demais instrumentos. Essa formação apresentada pelo grupo, difere da configuração 
instrumental do Coco de Zambê de Sibaúma que apresenta ganzás, zambê e chama, 
como Lins (2009) aponta. 

A dança é individual e cada um a inicia com a saudação aos instrumentos, dançando 
em frente a eles, para depois improvisar os passos na roda. Os passos são livres, 
embora apresentem muitas semelhanças na execução. Ao entrar na roda, o dançador, 
à sua maneira, reverencia os instrumentos e quando está prestes a sair, faz uso da 
umbigada — gesto que simboliza passagem ao próximo participante, como Bezerra (s/d) 
apresenta em registros fotográficos. As danças são individuais, mas há uma exceção 
quando o coco “Cangaluê” é cantado. Nesse momento, os dançadores entram em 
pares, mas dançado soltos. Alves (2003) aprofunda a discussão sobre a dança no coco 
de zambê, identificando-as como um saber de corporeidade. 

Constatamos que há diferenças entre o Coco de Zambê o Coco de Roda. Mestre 
Geraldo demonstra essa compreensão ao corrigir um de seus filhos dizendo que “[...] 
isso é coco de roda, não é zambê não” (Mestre Geraldo, 2018 – entrevista). Lima e 
Moreira (2016) trazem uma discussão sobre aspectos do Coco de roda de Mestre 
Severino, da região metropolitana de Natal, que demonstram claramente essa distinção 
entre os dois tipos de coco. Os registros feitos por Lins (2009) nos permitem, numa 
análise comparativa, constatar que há, também, algumas diferenças nas danças coco 
de zambê de Sibaúma e as do grupo de Mestre Geraldo, mesmo sendo grupos da 

mesma região litorânea do Rio Grande do Norte. 
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No ano de 2018 o Coco de Zambê Mestre Geraldo participou de uma turnê de âmbito 
nacional com o tema “Na pisada dos cocos” realizada pelo SESC, Sonora Brasil - 
Circuito 2017/2018. Mestre Geraldo não esteve presente em decorrência do seu estado 
de saúde. Ele já não possui a mesma resistência, que tinha antes, para sustentar o 
tambor maior, o zambê e também não pode fazer viagens de longa distância ou duração. 
Ele afirma que “Na minha idade não dá pra viajar mais [...]. Viajar assim, muito aperreio. 
Dá pra mim não” (Mestre Geraldo, 2019 – entrevista). Esse fato contribuiu para uma 
aceleração no processo de mudança de mestre e para a nova organização atual do 

grupo. 

Assim, as funções de Mestre Geraldo estão sendo repassadas gradativamente para três 
de seus filhos. O grupo permanece com seu nome, no entanto as atribuições de um 
mestre de cultura tradicional estão sendo, gradativa e consensualmente, repartidas 
entre Damião, Jorge e Cosme, cada um exercendo funções nas quais tem mais aptidão, 
porém todos participando das apresentações. Lima (2008) discute a criação e 
manutenção de grupos musicais tradicionais no ambiente familiar e o legado – 
habilidades, propriedade material e intelectual – deixado para filhos ou pessoas nas 

quais possuem estreitas relações com os mestres que deixam os grupos. 

O mestre é a pessoa mais importante de grupos musicais tradicionais. Para Brandão 
(1983, p. 61) um mestre da cultura popular, mais que outros, mantém, recria e conhece 
o saber fazer de seus grupos, além de acrescentar novas ideias e músicas às práticas 
coletivas e ampliar “o conjunto de acontecimentos notáveis [...]”, em um saber que é 
coletivo, mas ensinado pelo mestre. Lima (2017) discute e aponta questões importantes 
acerca dos saberes e competências que um mestre dos grupos musicais tradicionais 
deve possuir e discute os processos que um membro de um grupo passa, antes de ser 

reconhecido pelo grupo e pela comunidade. 

Damião está mestrando o grupo nas apresentações. Ele cria os novos cocos, toca 
Zambê e puxa os cocos. Mestre Geraldo diz que “[...] Damião, ele é que puxa Zambê. 
Ele toca no zambê e puxa o coco” (Mestre Geraldo, 2019 – entrevista). Damião também 
é reconhecido como mestre pelos membros do grupo, e isso pôde ser constatado em 
uma das falas de Cosme que diz “Esse aí é nosso mestre” [Cosme, 2019 - entrevista]. 
Jorge também deixa claro ao falar “[...] não é à toa que ele – Mestre Geraldo – passou 
aqui pro Damião, agora que é o mestre” [Jorge, 2019 - entrevista]. 

Cosme está cuidando das atribuições burocráticas de um mestre: contatos com 
instituições promotoras de eventos, assinatura de contratos e definição de cachês, sobre 
o que afirma “[...] se for fazer um contrato com a gente tá certo. Assinemo uma folha [...] 
que a gente não pode ir por meno de mil e oitocentos [reais]” (Cosme, 2019 - entrevista). 

Jorge assumiu o papel de porta-voz do grupo. Ele é o responsável pelas entrevistas com 
órgãos de comunicação e outras atividades de divulgação do grupo, conforme Cosme, 
que afirma: “Esse aí é nosso representante da entrevista [...]” (Cosme, 2019 – 
entrevista). 

Esse aspecto particular da organização atual do grupo mostra-se relevante e raro, pois 
não é encontrado em nenhum outro grupo de música tradicional do Rio Grande do Norte 
e, quiçá, do Brasil. O transcorrer desse processo se dá de forma orgânica e não 
apresenta empecilhos ou quaisquer tipos de problemas que possam prejudicar a 
continuidade do grupo. Ao que parece, esse compartilhamento das funções de um 
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mestre pode ser um fator significativo para a manutenção do grupo, com melhores 
condições de atuação e inserção sociocultural. Isso se efetiva melhor nesse grupo pelo 
fato dele ser formado, quase que inteiramente, por familiares de Mestre Geraldo. 

Damião é tido como mestre porque é a pessoa que conduz o grupo nas apresentações, 
tocando o zambê e tirando os cocos, pois, como afirma Cosme “O mestre que bate no 
Zambê é quem tira o coco pra gente, aí quando ele tá cansado a gente ajuda a tirar o 
coco também” (Cosme, 2019 – entrevista). Mas, os três coordenam o grupo. O próprio 
Mestre Geraldo explica essa divisão de tarefas ao afirmar que “Jorge e Zé vão dirigindo 

o grupo, Damião é que toca no zambê” (Mestre Geraldo, 2019 – entrevista). 

Mudança de mestre ocorre em grupos populares devido a fatores como morte ou 
incapacidade de condução do grupo. Em muitos casos o grupo fica com a própria 
família, mas há situações onde a maestria é passada para um membro mais experiente, 
respeitado pela comunidade e sabedor dos fazeres musicais. É o caso do Cavalo-
Marinho de Mestre Gasosa, que passou a ser dirigido por Zequinha e a se chamar de 
Cavalo-marinho de Mestre Zequinha, que era um auxiliar do antigo mestre nesse 
folguedo (Lima, 2011). 

A turnê realizada pelo grupo teve influências na mudança de alguns procedimentos 
performáticos do grupo, como dançar e cantar em palcos e teatros, onde o público 
encontra-se distante e com pouco envolvimento com o grupo. Também, a partir de 
apresentações em teatros, tiveram de aprender a improvisar, pois utilizaram “canhões” 
de luz, que fazem a iluminação de cena, para esquentar e afinar os tambores. Uma boa 
solução, visto que não havia outra fonte de calor e acender uma fogueira dentro de um 
teatro seria uma ideia inconcebível. Esses fatores demonstram a capacidade de 
adaptação do grupo a situações inusitadas, sem deixar de lado seus principais atributos 

musicais. 

Constatamos que, atualmente, outros integrantes do grupo estão mais instigados a 
compor novos cocos e até a improvisar alguns deles. Jorge fala que “Em Maceió chegou 
a menina do SESC, toda uma sereia [...] vamo tirar o coco com aquela mulher. Aí, eu, 
Hel, Tintim, Mião e Cosme. Aí disse, coco com a sereia [...] um dizia um pé, outro, aí 
criemo” [Cosme, 2019 - entrevista]. Contudo, no momento atual, Damião é o principal 
compositor dos novos cocos e ele afirma que “Eu invento aqui agora qualquer música” 
[Damião, 2019 - entrevista]. Behágue (1992) aponta que o estímulo à criação de novas 
músicas varia muito entre contextos socioculturais e tipos de grupo, assim como 
demonstra que a maior flexibilidade de um grupo ou momentos de transição ou 
instabilidade sociocultural são mais propícios à mudança e reelaboração do repertório 
musical. 

Observamos, também, que influências externas têm estimulado algumas mudanças 
internas no grupo. Na turnê, com as apresentações para pessoas que não conheciam 
certas regras do grupo, observamos que os membros do Coco de Zambê estão mais 
abertos para a participação de mulheres na dança, principalmente na terceira fornada. 
Até pouco tempo atrás isso era tabu praticamente inquebrantável, pois o zambê era 
dança de homens, tradicionalmente, sendo um aspecto basilar na formulação identitária 
do grupo. 

 
Conclusão 
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Com essa pesquisa, nos possibilitamos a compreender que mudanças são tão 
importantes manutenções, para a continuidade dos grupos musicais tradicionais, como 
o Coco de Zambê de Mestre Geraldo. São processos delicados que envolvem certa 
reorganização interna e reelaboração de alguns conteúdos musicais, mas esses grupos 
demonstram que possuem a capacidade necessária para o desenvolvimento de 
mecanismos que aliam mudanças a manutenção de aspectos basilares de suas 
tradições sociomusicais. E que a prática do zambê não se resume apenas ao aspecto 
estritamente musical, mas é uma das estratégias que o grupo tem para a afirmação de 
identidade étnica e resistência sociocultural, enquanto negros e pessoas das camadas 
populares. 
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TÍTULO: Transmissão de conhecimento e processos de ensino e aprendizagem no coco 

de Zambê de Mestre Geraldo 

Resumo 

 

Os processos de transmissão de conhecimento e ensino/aprendizagem, pesquisados 
no Coco de Zambê de Mestre Geraldo, manifestação cultural encontrada em Tibau do 
Sul, Rio Grande do Norte, são aqui apresentados e discutidos. A partir da pesquisa de 
campo, constatamos que esse grupo tem formulado algumas estratégias que 
dinamizaram, recentemente, as suas práticas educativas com a criação de um grupo 
infantil e as oficinas que ministram para o público mais amplo fora da sua comunidade. 
Esse tipo de atividade se relaciona com uma nova forma de inserção do grupo no âmbito 
mais amplo da cultura urbana brasileira e com as suas necessidades de continuidade 
da manifestação. A partir de uma forma tradicional de transmissão de conhecimento 
eles desenvolvem e ampliam seus procedimentos para práticas de ensino e 
aprendizagem mais dirigidas. 

 
 
Palavras-chave: Coco de Zambê; transmissão de conhecimento; aprendizagem musical 

TITLE: Knowledge transmission and teaching and learning processes in coco de zambê 

of Mestre Geraldo 

Abstract 

 

The processes of knowledge transmission and teaching / learning, researched in the 
Coco de Zambê de Mestre Geraldo, cultural manifestation found in Tibau do Sul, Rio 
Grande do Norte, are presented and discussed here. From the field research, we found 
that this group has formulated some strategies that recently boosted their educational 
practices with the creation of a children's group and workshops that minister to the wider 
public outside their community. This type of activity is related to a new form of group 
insertion in the broader scope of Brazilian urban culture and its needs for continuity of 
manifestation. From a traditional form of knowledge transmission they develop and 
extend their procedures to more directed teaching and learning practices. 

 
 
Keywords: Coco de Zambê;Knowledge Transmission; music learning 

Introdução 
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A minha pesquisa acerca da transmissão de conhecimento e processos de ensino e 
aprendizagem no coco de Zambê de Mestre Geraldo se insere no campo mais amplo 
da pesquisa “Saberes e práticas musicais de grupos tradicionais da Região 
Metropolitana de Natal”, que tem por objetivo investigar a dinâmica atual de alguns 
grupos da música tradicional – como o Coco de Roda de Mestre Severino e o Boi-de-
reis de Mestre Manoel Marinheiro – que, de maneira geral, busca compreender os 
processos de mudança e continuidade nesses grupos, com vistas a uma compreensão 
de como eles se inserem no universo atual da cultura urbana de Natal. Assim, pesquisar 
a transmissão de conhecimento e vida cultural é necessário para que se vislumbre como 
esses grupos formulam maneiras de continuidade nos complexos sistemas de vida 
cultural de centros urbanos, dado que compreendemos que a continuidade, 
direcionamento e mudanças na práxis musical, estão diretamente relacionadas e a 

procedimentos de transmissão de conhecimento musical. 

Pesquisar este aspecto no Coco de Zambê de Mestre Geraldo foi importante, visto que, 
a partir de uma turnê realizada pelo grupo e com a gradativa passagem da maestria 
para os filhos, algumas mudanças na forma de transmissão de conhecimento se 
verificaram neste grupo. A esse respeito, dois procedimentos foram investigados: as 
formas internas de transmissão de conhecimento no próprio grupo – para as crianças e 
adolescentes, as formas de aperfeiçoamento da performance ocorrente nas próprias 
apresentações do grupo – e as oficinas de Coco de Zambê que eles passaram a 
ministrar a partir da turnê realizada pelo Brasil em 2017. Como transmissão de 
conhecimento e prática musical estão intimamente relacionadas nos grupos de tradição 
oral, a nossa pesquisa incluiu o estudo da performance do grupo em suas músicas, 
danças, estrutura de uma apresentação e considerou as próprias concepções que eles 

têm de si como agentes culturais sobre o que é o seu próprio grupo na cultura local. 

Meu trabalho de pesquisa teve a colaboração de outros alunos vinculados ao Grupo de 
Pesquisa em Etnomusicologia da EMUFRN, criado pelo orientador, com cada um 
conduzindo seu plano de trabalho, mas a ação é coletiva e de ajuda mútua. Temos 
reuniões semanais, onde planejamos as atividades, discutimos as já realizadas, 
aperfeiçoamos procedimentos e fazemos estudos teóricos de assuntos relacionados à 
Etnomusicologia, metodologia de pesquisa e a peculiaridades de cada grupo abordado, 
sendo um dos aspectos importantes desse grupo a formação para a pós-graduação. 

Além da própria pesquisa, um de nossos objetivos é montar um acervo das músicas 
tradicionais no Rio Grande do Norte, elaborar material de base didática para as 
disciplinas de Introdução à Etnomusicologia, Música Popular e Música Brasileira, 
ofertadas nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Música da EMUFRN, tal como 
a escrita individual e coletiva de artigos científicos e participação em congressos da área 
e a formação para os estudos em nível de pós-graduação. 

 
Metodologia 

 

Inicialmente participei da discussão em um sentido lato acerca do projeto, que possui 
dois planos de trabalho, em reuniões do Grupo de pesquisa em Etnomusicologia da 
EMUFRN, com o objetivo de entender os propósitos e procedimentos mais amplos do 
mesmo e de como o meu plano de trabalho se encaixa nessa pesquisa. 
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Realizei uma pesquisa bibliográfica relativa aos assuntos abordados na pesquisa, 
buscando ampliar e embasar meus conhecimentos, através da busca e coleta de 
artigos, livros, monografias, dissertações, teses e outros materiais encontrados como, 
por exemplo, obras de Cascudo (2000), Carneiro (1960) e Pimentel (1978). 

Posteriormente, participei de um estudo do livro “Construindo o primeiro projeto de 
pesquisa em educação e música” (Penna, 2015), que foi de muita relevância para a 
minha formação como pesquisador, para uma aprendizagem de como elaborar itens de 
um projeto de pesquisa como: problema, objetivos, hipóteses e revisão bibliográfica. 
Também realizei o estudo de artigos etnomusicológicos que tratam da pesquisa de 
campo e de outros procedimentos da etnomusicologia, como Seeger (2008) e Silva 
(2009). E de obras relativas aos cocos como Andrade (1984) e Ayala (2000). e, mais 
especificamente ao Coco de Zambê, como os trabalhos de Lins (2009), Costa (2011), 

Cabral e Lima (2017) 

Numa segunda etapa, realizamos a pesquisa de campo. Em finais de semana 
intercalados, onde eles ou nós podíamos nos encontrar, ou que haveria alguma 
apresentação, ou algum outro momento onde os integrantes do grupo pudessem estar 
todos juntos, nos deslocamos até suas moradias, na localidade de Cabeceiras em Tibau 
do Sul, onde passávamos uma parte da tarde e da noite, em conversas informais 
norteadas a partir de entrevistas de caráter semiestruturado, onde, além dos diálogos, 
foram realizadas as gravações e filmagens de cantos de cocos e de momentos de 

dança. 

Dialogamos com praticamente todos os membros do grupo, mas focamos nossa 
observação de campo, nos diálogos com Mestre Geraldo e seus três filhos: Cosme, 
Damião e Jorge. Isso porque são eles que coordenam as atividades gerais do grupo. 

Após a pesquisa de campo, fiz a roteirização das entrevistas e das gravações. A partir 
da construção desses roteiros, esboçamos quatro eixos que possibilitem uma melhor 
compreensão desse grupo na atualidade, como as narrativas sobre o que é o grupo e 
sua formulação histórica para os próprios membros e para outros estudiosos do assunto; 
a performance do grupo: músicas, danças, apresentações, instrumentos e criação 
musical; a transmissão do conhecimento musical e de vida cultural no grupo e as 
oficinas para pessoas de fora da comunidade, onde eles se apresentam. 

Na roteirização, elaborada a partir dos dados coletados com as entrevistas 
semiestruturadas e registros em vídeo e áudio das músicas e danças, foquei em dois 
eixos para a análise: a performance e a transmissão de conhecimento musical. No 
processo de foi realizada uma ordenação dos dados por assuntos centrais, onde 
elenquei todos os depoimentos, de todos os entrevistados, sobre os assuntos e a 

músicas. 

Posteriormente, transcrevi alguns depoimentos e falas importantes dos entrevistados, 
bem como a letra de alguns cocos cantados durante as entrevistas, para que 
permitissem um vislumbre mais preciso sobre os assuntos abordados por mim e para 
dialogar com os mesmos, na etapa de análise e de escrita do relatório de pesquisa e de 
um artigo. 
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Em paralelo a isso organizei e classifiquei as músicas e danças do grupo, de acordo 
com os três momentos de uma apresentação: as músicas de entrada, as músicas das 
fornadas e as de encerramento. 

A análise foi realizada, sobretudo, a partir das narrativas e concepções dos integrantes 
do próprio grupo e embasada com debates no grupo de pesquisa e na leitura de 
bibliografia já existente sobre o coco de zambê de Mestre Geraldo e sobre os cocos no 
geral, tomando como base a teoria da análise de discurso (LUCENA, 2004) e a análise 
de aspectos etnomusicológicos do saber e prática musicais, a partir dos preceitos de 

Merriam (1964). 

A partir do material coletado em campo, selecionei fotos e vídeos de momentos de 
apresentação, de entrevistas, para auxiliar na análise da condição atual do grupo e para 
a montagem de um futuro acervo, na EMUFRN, das atividades desse grupo. 

Por fim, mesmo considerando que essa pesquisa tem continuidade, estamos esboçando 
um documento que trata de todos esses aspectos do coco de Zambê, que sirva como 
base para a escrita de artigos para congressos e revistas científicas da área. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

O Coco de Zambê de mestre Geraldo, situado em Tibau do Sul, apresenta-se com uma 
configuração singular se comparada com as diversas manifestações de cocos 
praticadas no Nordeste, embora apresente elementos afins com as demais. 
Observamos que, no tocante aos elementos plurais, o coco de Zambê apresenta 
“características comuns a várias formas de expressão de matriz africana que se 
fundamentam na palavra cantada” (AYALA, 2000). Sendo assim, em comunhão com os 
demais cocos, o coco de Zambê apresenta os cocos, no sentido dos versos que são 
“tirados” de improviso ou não e que são respondidos pelo grupo de dançadores (canto 
responsorial). A formação do grupo se dá em roda com os músicos reunidos em uma 
das extremidades e a música é acompanhada por instrumentos de percussão e palmas. 
A temática das letras das canções que faz menção a fatos do cotidiano da comunidade, 
às belezas naturais da região, a acontecimentos ocorridos com o próprio cantador, bem 
como a partir de intuição e percepções momentâneas. No que se refere à singularidade 
do coco de Zambê, podemos citar o trio de instrumentos de percussão, formado pelo 
zambê, a chama e a lata; os passos da dança que apresenta uma mescla de 
movimentos que lembram a capoeira e o frevo; e a coreografia dos dançadores, balizada 
por movimentos rápidos e intensos de agachamentos, flexões e giros direcionados à 
uma clara manifestação de reverência aos instrumentos de percussão presentes na 
roda. Ainda sobre a Dança, constatei que a mesma segue um rito bem definido. Galvão 
(2004) discute alguns desses aspectos do coco de zambê, apontando a ritualização na 
atividade do Zambê. Nesse sentido, o dançador entra na roda, se direciona aos 
instrumentos e faz uma saudação e reverência ao Zambê, a chama e a lata. Em seguida, 
após a performance, o dançador chama o próximo com a “umbigada”, como Bezerra 
(s/d) apresenta em fotografias É essencial destacar que no zambê só entra um dançador 
por vez na roda, havendo substituições subsequentes até se completar uma fornada, 
um ciclo completo de apresentação de todos os dançadores. Cada dançador se 
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apresenta individualmente, sendo apenas em um coco, chamado “Cangaluê”, que eles 
dançam de dois em dois. 

Sobre os instrumentos, constatei que existe uma polifonia rítmica entre eles. O Zambê, 
também conhecido como “pau furado”, é uma espécie de tambor cavado a fogo. É o 
mais grave dos três instrumentos, responsável pela condução rítmica e é tocado pelo 
mestre. Em seguida temos a “Chama” que é um tambor também é construído 
artesanalmente a partir de troncos de árvore da região, e é responsável pela sonoridade 
de altura média que faz um contraponto rítmico com o zambê. E, por fim, mas não menos 
importante, temos a “Lata”. Esse Instrumento é responsável pelo som de altura aguda, 
e é um reaproveitamento da lata de dezoito litros utilizada na comercialização de tintas. 
É válido destacar que, embora seja um instrumento simples, a Lata é considerada, por 
eles a “atenção” e o centro do Zambê. Ou seja, é um instrumento tocado 
ininterruptamente, que “tensiona” a estruturação rítmica junto com os dois outros 
tambores. Nesse contexto de instrumentos, também temos o toque de palmas de mão 
que funciona como um importante elemento rítmico que se associa aos outros 
instrumentos, como Cabral (2019) aponta. 

No tocante aos processos de transmissão de conhecimento, cerne deste trabalho, 
observei que está incondicionalmente ligado ao entendimento dos processos de 
mudança, manutenção e continuidade musical nos grupos de tradição oral (CABRAL; 
LIMA, 2017). No caso do Coco de Zambê de Mestre Geraldo, observa-se que os “modos 
de transmissão e aprendizagem musical estão intimamente relacionados com o 
contexto familiar” (CABRAL;LIMA,2017). Nesse sentido, é comum as crianças e 
adolescentes da família estarem sempre próximas aos adultos nas apresentações e nos 
encontros noturnos regados a conversas diversas e, claro, onde se canta e fala-se sobre 
o coco. Como os integrantes do grupo têm ocupações de trabalho diurna, os encontros 
para as entrevistas sempre ocorriam ao entardecer, adentrando a noite. Nesses 
momentos sempre havia a presença de crianças por perto. E, ao realizar a audição das 
entrevistas para coleta de dados, percebi que, em vários momentos quando os 
entrevistados “puxam” algum coco, as crianças já acompanham de imediato cantando, 
integralmente ou parcialmente, a letra do coco. Sendo assim, o aprendizado ocorre no 
dia a dia da família e da comunidade. 

Para eles se aprende fazendo a música, a partir da observação e da imitação do que os 
mais experientes fazem. Prova disso, está na fala de Damião, filho de Mestre Geraldo 
ao falar que “Eu via pai bater, ai eu só ‘manjando’ ele, sabe? a mão dele” (Damião – 
Entrevista, 2018). 

Outro ponto importante a ser destacado nesse processo de transmissão de 
conhecimento é a retomada do grupo infantil. Essa atividade é uma iniciativa do próprio 
grupo e visa iniciar as crianças e adolescentes no zambê. Com isso, eles planejam a 
continuidade futura do grupo, uma estratégia importante, a ser seguida por todos grupos 
de música tradicional, na atualidade. No passado, o coco de zambê existente em Tibau 
do Sul era praticado apenas por adultos, não havendo a presença de crianças. Segundo 
Mestre Geraldo “A gente via os véio dançando [...]. Nesse tempo que o pessoal ‘véio’ 
tava brincando, a gente pequeno não brincava no meio deles não [...]. Porque não 
consentia” (Mestre Geraldo, 2008). Nessa perspectiva, há muita significação na criação 
de um grupo para a iniciação das crianças no coco, pois, dentre outros fatores, o grupo 
passa a entender que apenas a transmissão informal por eles já empreendida no 
cotidiano não é suficiente para a continuidade do zambê. 
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Observamos, também, que eles desenvolveram habilidades de ensinar a música e 
dança do zambê através de oficinas para um público externo à comunidade, a partir da 
turnê que o grupo realizou pelo país. A atividade de oficinas é um dos momentos atuais 
das práticas de ensino de grupos tradicionais, que amplia o âmbito da transmissão de 
conhecimento, como aponta Almeida (2005). Isso é um aspecto significativo para a 
organização atual do grupo, pois trata da disseminação desse saber e prática musical 
e, consequentemente, para a o futuro do Coco de Zambê. Silva (2015) discute um 
momento importante dessas atividades de oficinas, em seu estudo acerca da oficina de 
pífanos, ministrada pelo pifeiro Zé do Pife, na escola de música da UNB. Essas oficinas, 
ao ampliarem os procedimentos básicos de transmissão interna de conhecimento e o 
disseminarem para outros segmentos, demonstram a formulação de uma 
etnopedagogia nesse grupo. Vindo a etnopedagogia a ser um procedimento de 
ensino/aprendizagem desenvolvido por grupos de tradição oral na atualidade, como 
demonstram Lucas (1999) e Stein (1998). 

Nas conversas noturnas, quando eles também tiram cocos, observamos que os mais 
experientes corrigem os outros. Dizem quando está certo ou errado um coco. Mestre 
Geraldo, nas entrevistas, durante uma fala de Cosme sobre um coco criado em Recife, 
faz uma correção dizendo que aquele coco não era zambê, seria um coco de roda. 
Damião e Jorge, também, durante as entrevistas, fazem correções e debatem sobre os 
passos de dança entre si, o que configura um processo de aperfeiçoamento. São 
saberes que, como Guiller (2005) aponta, um mestre deve possuir para que possa dar 
continuidade ao grupo através da circulação de conhecimentos entre seus membros. 
Acerca da transmissão de conhecimento, Arroyo (2000) discute alguns procedimentos 
de transmissão de conhecimento musical – que se observam em muitos grupos de 
tradição oral, observando as suas peculiaridades e diferenciando-os daqueles 
encontrados no ensino formal da música – e Penna (2015) traz uma importante reflexão 
acerca das diferenças entre transmissão e etnopedagogia nesses grupos. 

Outro aspecto a ser destacado, é a visão deles sobre aprendizagem. Nas entrevistas, 
percebe-se que alguns falam que zambê não se aprende e que já nasce pronto, ou seja, 
é algo inerente a eles. Nas palavras de Cosme “Isso ai ta no sangue [...] ninguém me 
ensinou não [...] aqui ninguém ensina não” (Cosme – entrevista, 2018). Gramani (2009), 
em seu estudo de sobre a aprendizagem e a prática de rabeca entre os Caiçaras, aponta 

a existência desse tipo de concepção sobre a aprendizagem entre os rabequeiros. 

Numa discussão acerca das estruturas e processos sociais de reprodução do saber 
popular, de como o povo aprende, Sampaio (1983) aponta questões importantes acerca 
de como esses processos são intimamente ligados ao cotidiano das pessoas que fazem 
as culturas populares, que eles mesmos não se dão conta de que engendram práticas 
de ensino/aprendizagem e, alguns, tendem a conceber suas formações como dom, ou 
algo inato, que já veio com eles no nascedouro de suas vidas. 

 

Conclusão 

 

Constatamos, a partir da pesquisa, que as pessoas que fazem os grupos tradicionais 
têm empreendido processos de elaboração e reelaboração de estratégias de 
transmissão de conhecimento e de formulações de outras possibilidades, como as 
oficinas para leigos e a criação de grupos para a iniciação de crianças e adolescentes 
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nas manifestações de música tradicional. Tais estratégias têm por objetivo a 
manutenção e continuidade dos grupos e suas respectivas manifestações. 

Isso nos permite concluir que eles, apesar da influência de elementos externos, como a 
mídia, mantêm suas capacidades de continuar com suas músicas inclusive a partir de 
mudanças efetivadas nelas, com as mudanças nos processos de transmissão. 
Concluímos que são os processos de transmissão, nos diversos grupos tradicionais, 
que determinam os caminhos que a música e que quando os membros do Coco de 
Zambê de Mestre Geraldo incorporam novas práticas de ensino e aprendizagem aos 
processos básicos de transmissão, o grupo adquire mais condições de continuidade e 
ampliação de suas atividades musicais, no âmbito mais amplo da complexidade cultural 
urbana. 
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TÍTULO: TRAÇOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE 

MÚSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como objetivo 
geral compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional do 
professor de música da região da Grande Natal a partir da sua relação com a escola de 
educação básica. A visão conceitual de lugar de Tuan e de Lévy e Lussault, de 
desenvolvimento profissional de Nóvoa e de construção biográfica de Delory-
Momberger, bem como a pesquisa autobiográfica e as narrativas, constituem o 
referencial teórico-metodológico desta pesquisa. O estudo está sendo realizado por 
meio de entrevistas narrativas com quatro professores licenciados, experientes e 
atuantes em escolas de educação básica de Natal-RN, pensando a escola não como 
um pano de fundo, mas na complexidade de sua dimensão espacial. Os resultados 
parciais sinalizam que as relações do professor com a escola como base do 
desenvolvimento profissional do professor de música de Natal dependem do 
reconhecimento da profissão, do entendimento do ser professor na escola e de que 
fazem parte de uma categoria profissional, da relação e vinculação com os sujeitos 
escolares e da compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses resultados 
favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação com a atuação e 
fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de licenciatura em 
música nas universidades federais, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. Educação 

básica. 

TITLE: TRACE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF BASIC EDUCATION MUSIC 

TEACHERS 

Abstract 

This paper presents partial results of a research whose general objective is to 
understand how the process of professional development of the music teacher of the 
region of Grande Natal occurs from its relationship with the elementary school. Tuan and 
Lévy and Lussault's conceptual view of place, Nóvoa's professional development and 
Delory-Momberger's biographical construction, as well as autobiographical research and 
narratives, constitute the theoretical-methodological framework of this research. The 
study is being conducted through narrative interviews with four licensed teachers, 
experienced and active in elementary schools in Natal-RN, thinking the school not as a 
background, but in the complexity of its spatial dimension. The partial results indicate 
that the teacher's relationships with the school as a basis for the professional 
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development of the Natal music teacher depend on the recognition of the profession, the 
understanding of being a teacher at school and that they are part of a professional 
category, the relationship and attachment. with school subjects and understanding what 
they learn in and with school. These results favor the understanding of the process in 
which education is combined with performance and provide clues to think about teacher 
education in undergraduate music courses at federal universities, especially in the state 
of Rio Grande do Norte. 
 

Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 

Introdução 

Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa vinculada à Iniciação 
Científica na UFRN por meio do projeto de pesquisa intitulado Desenvolvimento 
Profissional de Professores de Música na Escola de Educação Básica. 

A formação inicial também é parte da bagagem de cada professor e é um dos momentos 
do processo de desenvolvimento profissional. Tendo em vista a atuação na educação 
básica, a formação inicial em curso de licenciatura é, necessariamente, parte do 
processo de desenvolvimento profissional, pois a licenciatura é uma exigência legal e, 
como tal, propicia ao professor a licença para atuar. Essa formação, como indicam a 
legislação (BRASIL, 2015) e a literatura da área de educação musical (TOURINHO, 
1995; BELLOCHIO, 2001; MATEIRO; TÉO, 2003; SANTOS, 2003; BEINEKE, 2004; 
FIGUEIREDO, 2005) não deve ser vivida sem referência aos espaços de atuação ou, 
ainda, sem a vinculação a um espaço. 

São as experiências resultantes da relação do professor com a escola que entendemos 
como parte do desenvolvimento profissional e como o foco deste trabalho, mas como 
se dá essa relação? 

Para aprofundar o entendimento de escola não somente como um segundo plano, 
buscamos entender os significados de espaço e de lugar. No âmbito da geografia esses 

termos recebem significados diferentes. 

Lévy e Lussault (2003, p. 560, tradução nossa) afirmam que lugar é um “espaço em que 
a distância é irrelevante. A caracterização de um espaço como lugar é o resultado de 
uma construção”. Para Tuan (1975, p. 152), o “lugar é um centro de significados 
construído pela experiência”, “é criado pelos seres humanos para os propósitos 
humanos” (TUAN, 1975, p. 160), Ou, ainda, conforme Leite (1998, p. 10), o “lugar é 
principalmente um produto da experiência humana”. 

Entendemos o lugar como uma construção social, imbuída de valores e significados, 
constituída da experiência que temos do mundo. Considerando a escola um lugar 
constituído da experiência humana, apresentamos a seguir a construção biográfica 
como um caminho de entendimento da relação entre espaço e lugar e de 
acompanhamento do desenvolvimento profissional do professor de música que ocorre 

na escola. 

A formação do professor, entretanto, não se encerra com a formação inicial. Canário 
(2001) e Marcelo (2009), por exemplo, referem-se à formação do professor como um 
processo contínuo de desenvolvimento profissional, que combina a formação em nível 
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superior prévia com a construção e reconstrução cotidiana do saber e do agir 
profissional no interior da escola. Ainda, de acordo com Canário (2001), é na escola, 
onde se aprende a ser professor. 

Percebemos o desenvolvimento profissional como forma de definir um processo a longo 
prazo, individual e coletivo, que ocorre no contexto de ensino, nas experiências com a 
escola e que contribuem para o desenvolvimento do professor. É uma construção que 
provoca um processo interativo e dinâmico a partir da relação do professor com a 
escola. 

Pretendemos, como objetivo geral, compreender como ocorre o processo de 
desenvolvimento profissional de professores de música de Natal a partir da sua relação 
com a escola de educação básica. Esse objetivo se desdobra nos seguintes objetivos 
específicos: identificar experiências de vida e formação que foram significantes para os 
professores de música se tornarem professores da educação básica; reconhecer 
experiências construídas na relação do professor de música com a escola de educação 
básica; entender as experiências na e com a escola que os professores de música 
significam no seu processo de desenvolvimento profissional. 

Especialmente no que concerne à área da educação musical, esta investigação torna-
se importante para estabelecer novos parâmetros de inserção e manutenção da música 
na escola e para contribuir na compreensão dos lugares, dos significados e dos sentidos 
que a música tem ocupado na escola de educação básica. 

 
Metodologia 

 

Cada sujeito é construído por uma pluralidade de lugares que se fixam nele a partir da 
ancoragem em cada espaço, e isso passa a fazer parte dele a partir da sua ação 
individual. Como Delory-Momberger (2012, p. 74-75) afirma, “[...] no lugar onde 

estamos, trazemos conosco e vivemos uma pluralidade de lugares”. 

A presente pesquisa vem sendo realizada a partir do entendimento, advindo de 
resultados finais da tese de doutoramento da orientadora (GAULKE, 2017), de que a 
dinâmica do processo de desenvolvimento profissional se dá a partir da constituição de 
uma toca (ethos), da sua morada, em que o professor constrói lugar em si mesmo, 
constituindo-se biograficamente a partir da escola (lugar). Segundo Josso (2010), 

[s]e a abordagem biográfica é um outro meio para observar um aspecto central das 
situações educativas, é porque ela permite uma interrogação das representações do 
saber-fazer e dos referenciais que servem para descrever e compreender a si mesmo 
no seu ambiente natural. Para perceber como essa formação se processa, é necessário 
aprender, pela experiência direta, a observar essas experiências das quais podemos 
dizer, com mais ou menos rigor, em que elas foram formadoras. (JOSSO, 2010, p. 36). 

Como caminho teórico-metodológico, utilizamos a pesquisa autobiográfica para 
compreender os significados daquilo que o indivíduo narra de sua história. É através 
das narrativas que as pessoas contam suas experiências, como e quando aconteceram, 
trazendo uma sequência de fatos que procuram as respostas do porquê e de como 

aquilo ocorreu. 
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As experiências narradas neste trabalho foram coletadas por meio de entrevistas 
narrativas individuais com professores de música contando a sua construção como 
(eu)sujeito professor na relação com a escola de educação básica. “A forma narrativa 
da expressão de si é, sem dúvida, de todos os tempos, mas ela é mais particularmente 
de um tempo que induz cada um a manifestar as marcas pessoais de sua passagem no 
mundo e que identifica consciência de si e ação sobre o mundo” (DELORY-
MOMBERGER, 2008, p. 78). São as narrativas dos professores que pretendem 
fomentar a construção e compreensão de si como (eu)sujeito professor. 

Para participar da pesquisa, foram escolhidos 4 professores da região de Natal-RN, que 
atuam na educação básica há mais de 5 anos. Conforme Marcelo (2009), professores 
com pelo menos cinco anos de experiência e elevado nível de destreza são 
considerados peritos, ou seja, não são professores iniciantes. Por ocasião deste 
trabalho, apresentaremos resultados parciais obtidos por meio das entrevistas 
narrativas realizadas nos meses de janeiro e fevereiro com os dois primeiros 
entrevistados, os professores que serão aqui identificados como Jorge e Camilo. As 
entrevistas tiveram duração de, respectivamente, 01:44 e 01:19. 

O professor Jorge tem 26 anos e é licenciado em música pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte desde 2015. No ano de 2013, passou a atuar como professor de 
música em uma escola de educação básica confessional de Natal, na qual ainda atua, 
trabalhando com dezessete turmas e cumprindo cerca de vinte horas semanais. 

O professor Camilo tem 35 anos e atualmente mora em Natal. Possui graduação e 
especialização em educação musical pelo Conservatório de Música. Após ser aprovado 
em dois concursos públicos, um efetivo e outro temporário, veio para Natal, no ano de 
2012, para atuar na educação básica e trabalha atualmente apenas no efetivo com oito 
turmas e cumprindo a carga de vinte e quatro horas semanais - essas quatro horas a 
mais são destinadas para o projeto de flauta doce no qual ele desenvolve dentro da 
escola. 

Por meio da entrevista narrativa, nós, como acolhedoras dos relatos de experiências, 
procuramos captar as marcas e vestígios da construção do sujeito com o lugar em que 
transcorrem suas vivências. 

 
Resultados e Discussões 

 
 
Apresentamos a seguir um breve recorte das análises parciais das entrevistas 
realizadas com dois professores de música de escolas de educação básica de Natal. 
Destacamos aspectos e vestígios do desenvolvimento profissional de professores de 
música vividos e construídos junto com a escola: sobre ser professor na escola; sobre 
o que o professor aprende na e com escola. 

Sobre ser professor na escola 

As narrativas dos professores se desenrolaram em trajetórias de vida profissional 
vividas junto com a escola. Na relação com a escola de educação básica, os 
professores, ao conscientizarem-se da dinâmica de ensinar, evidenciaram disposição 
para aprender com os alunos na prática, na realidade em que se encontravam, e 
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constituírem-se através desse lugar. É a escola que fez dos professores ensinantes e 
aprendizes, e é a prática na sala de aula que pode mostrar caminhos para que possam 
aprender e, assim, consigam se vincular a esse espaço. 

“Cada dia é um dia diferente, cada dia tem uma coisa que ‘vixe, e agora? Como resolver 
isso?’” (CAMILO, 2019). Por meio da fala do professor Camilo, podemos perceber que 
os desafios encontrados pelos professores no dia a dia da escola de educação básica 
são determinantes para suas trajetórias. O amadurecimento vem atrelado às 
experiências cotidianas do docente que o constroem, continuamente, no seu fazer 

profissional. 

Mas eu tinha muita preocupação de seguir algumas regras que a secretaria também 
trazia para a gente “ah, do primeiro ao nono cada turma tem uma arte específica”, então 
você tem que seguir. E isso aí foi o que me complicava mais, porque tinha coisas que 
eu nunca estudei, mas que eu tinha que pelo menos mostrar um pouco, bem o básico 
com relação ao teatro e artes visuais, porque dança não era comigo não [ri]... (CAMILO, 
2019). 

Os anseios do professor são reflexos da realidade do contexto de ensino em que está 
inserido. Quando a escola não é completamente estruturada em seu colegiado de 
professores, esses passam a ministrarem aulas de outros conteúdos dos quais não são 
habilitados, de modo a cumprir às regras que lhes são impostas. A escola acaba fazendo 
com que os professores ministrem aulas de outros conteúdos para os quais não são 
habilitados, e eles o fazem por ética às regras que lhes são impostas. Isso mostra a 
realidade do ser professor na rede pública ou mesmo no nosso sistema atual de ensino 
em geral. 

É fácil fazer música... [hesita] é menos difícil fazer música com quem vem querendo 
estudar música — que é o caso da escola especializada — mas, como fazer música 
com todo mundo, a qual todos participem e se sintam parte? Foi o que foi então me 
motivando a querer estar na escola de educação básica. Seria muito pretensioso dizer 
que eu já consigo fazer isso, mas talvez ainda seja essa inquietação que me move a 
estar dentro da escola básica sabendo que eu posso estar fazendo música a qual os 
olhos de muitas pessoas se questionam “mas será que isso é fazer música?”, e lá no 
fundo eu já saber que eu estou fazendo música de uma forma que foge do tradicional, 
que foge do convencional, que foge do movimento que a academia ensina e que os 

livros estão propondo por aí (JORGE, 2019). 

O trabalho dos professores nas escolas os satisfaz pessoalmente, o que ocorre, por 
exemplo, quando eles conseguem levar para a escola atividades de que gostam e que 
faziam ou fazem fora da escola. Com o seu jeito de ser, cada professor se mistura ao 
seu ser profissional na escola, que é esculpido no encontro com o lugar. Esses jeitos se 
misturam, atravessando-se um no outro e constituindo uma amálgama. Conforme 
Nóvoa (1995, p. 16), 

A resposta à questão, Porque é que fazemos o que fazemos na sala de aula?, obriga a 
evocar essa mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos até, que foram 
constituindo gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos como 
professores. Cada um tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar 
na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um modo que 
constitui uma espécie de segunda pele profissional. 
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Sobre o que o professor aprende na escola e com a escola 

Os professores carregam consigo o seu jeito na construção do seu trabalho na escola. 
Como um barco no mar, em que diversas conchas se prendem e se soltam, cada 
professor, na escola, parece lidar com um conjunto diverso de conchas que também 
vêm ao encontro do seu barco, deixando marcas. Assim como o barco, eles vão ao 
encontro dos alunos, que também vêm ao encontro dos professores. É por meio desse 
encontro que esses diferentes jeitos se acomodam e se acumulam. 

Acho que esse movimento de aprender, de ser e estar professor é um movimento que 
só se aprende no ambiente escolar. A graduação, a gente dialoga com o que viu na 
graduação, com o que fez, mas só se aprende a ser professor diariamente e sempre, 
porque nós nos construímos todos os dias, esse movimento de estar se construindo e 
de se fazer e de se refazer ele é diário. Então eu me construo com a fala da minha 
criança, eu me construo com a fala do pai, eu me construo com a filosofia da escola. Eu 
não sou o mesmo Jorge em todo lugar, porque na escola confessional eu tenho algo a 
seguir, na escola pública, laica, é outro sistema. Então, não tem como ser um professor 
só, porque esse professor ele tem que atender a diversas realidades, a demanda que 
eu tenho na escola pública exige de mim um Jorge que talvez eu não precise ser na 
escola privada. E como ser esses múltiplos Jorges? Esse professor que carrega essa 
multiplicidade de saberes, de experiências e de formas de lidar com essa diferença? 
Vivendo essa prática diariamente e estando disposto a saber que você precisa se 
construir e se refazer diariamente, que essas experiências me constituem e que toda 
hora eu tô mantendo o diálogo (JORGE, 2019). 

Por meio do reconhecimento do outro, do seu trabalho, da função como professor, do 
tempo e das experiências, os professores aprendem a ser professores. Como comenta 
o professor Jorge (2019): “parar para pensar sobre a prática, parar para pensar sobre o 
que eu estou fazendo eu acho que é o principal movimento de constituir-se professor e 
pessoa”. 

A relação com o outro é promovida pela inserção dos professores nas escolas, mas é a 
partir do encontro com esse outro, e da desestabilização que ele provoca, que os 
professores buscam conhecer e compreender esse outro. Como Delory-Momberger 
(2012) afirma, somos indivíduos de sociedade e, ao construirmos relações e significar o 
espaço a partir delas, é que constituímos lugar. A escola é um espaço, que passa a ser 
significado, dotado de valores, e, assim, constitui-se em um lugar; um lugar construído 
a partir de relações pessoais e das experiências que os sujeitos escolares têm do 
mundo. 

Eu não me senti preparado saindo do curso, quando você sai você não se sente 
preparado, porque você passa um pouquinho, e algumas coisas diferentes 
explicando,“você vai, você pode fazer isso e isso, aquilo outro”, mas a realidade é bem 
[volta a enfatizar] diferente do que a gente ouve na faculdade (CAMILO, 2019). 

Ao assumirem os seus jeitos, suas crenças e acreditarem em si como professores que 
ensinam e aprendem, os professores conseguem deixar algumas práticas de lado, 
esculpindo-se como professores conforme o lugar em que estão. 

O professor, com suas experiências anteriores, trabalha na escola atuando como 
professor de música. Por meio da atuação, o professor se reconhece na escola e, assim, 
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constitui experiência com essa atuação. A atuação é o trabalho do professor, é a forma 
com que ele se coloca no mundo, e também é na atuação que se estabelecem os 
sentidos desse trabalho, sentidos que provocam o desenvolvimento profissional. A 
atuação ganha sentidos por meio do encontro do professor com o aluno, e esse encontro 

é o que promove a formação do professor. Camilo comenta que o professor, 

[...] ele aprende realmente com os desafios que ele encontra, as dificuldades nas aulas, 
o público ser muito diferenciado... e as dificuldades que cada aluno tem.Você pega, 
numa sala às vezes você tem 30 alunos, às vezes até 32 [ri], aí você pega esses alunos, 
todos têm seus tempos diferentes, todos têm uma facilidade de aprendizagem, outros 
não, cada um tem seu tempo de aprender. E esses desafios vão lhe amadurecendo em 
algumas coisas, tornando você melhor ou pior, não sei, mas eu acho que isso ajuda 
(CAMILO, 2019). 

A sensibilidade do professor com o aluno cria compaixão e os move como professores 
a buscar a transformação de vida dos alunos pela educação e consequentemente a sua 
autoformação e realização profissional. 

Acho que, com todos os desafios que ele encontra, ele vai aprender muito como 
profissional e como humano também,como melhorar como ser humano.Porque as 
situações das escolas são muito... tem umas coisas que mexem muito com você, certas 
realidades dos alunos (CAMILO, 2019). 

Bowman (2012), citando Higgins, salienta que a atividade de ensino do professor não 
pode ser concebida de modo altruísta, pois deve compreender também a realização 
pessoal que os professores buscam com o ensino. Fica claro que o querer permanecer 
na escola está ligado ao retorno e à satisfação que a prática proporciona aos 
professores. O lugar precisa dar algo em troca, como um alimento que nutre o desejo 
de ficar nessa escola. Bowman, ao estudar as “helping professions” [profissões de ajuda 
ao outro], afirma: 

Na visão neoaristotélica de Higgins, práticas humanas, como educação ou ensino (ou, 
eu diria, musicking), compartilham uma preocupação central com o "desenvolvimento" 
humano, ou, como os antigos gregos chamavam, eudaimonia. Não podemos explicar 
adequadamente as boas práticas de ensino, ele argumenta, exclusivamente em termos 
do que elas fornecem aos outros – seus benefícios funcionais para os "clientes". 
Certamente, entre as coisas que conduzem ao desenvolvimento docente – as coisas 
que fazem uma vida dedicada ao ensino recompensadora e que valha a pena – estão o 
crescimento e as realizações dos alunos. Esses são aspectos importantes de quem os 
professores são e do que eles buscam. Aqui está o problema, no entanto: quando o 
ensino é entendido como um empreendimento puramente altruísta – como serviço que 
abre mão de si em favor dos alunos, ou, digamos, da música – as preocupações dos 
professores sobre o seu próprio crescimento, satisfação e desenvolvimento podem ser 
mal interpretadas como egoístas. O autointeresse é autoindulgente e não profissional 
(BOWMAN, 2012, p.3, tradução nossa). 

Ao reconhecer as experiências construídas junto com os outros, os professores se 
nutrem dessas relações, incluindo a realização dos alunos com as aulas de música, e 
as tornam experiências recompensadoras na profissão (BOWMAN, 2012). Eles 
reconhecem a necessidade de perceber que estar na escola os alimenta e os realiza 
pessoal e profissionalmente. Tornando a atividade profissional na escola 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 33 

 

recompensadora para si e para os outros, os professores passam a se alimentar da 
própria prática, construindo um processo de desenvolvimento profissional próprio, 
embasado na relação com o espaço, significando-o e constituindo-o como lugar. 

  

 
Conclusão 

 

Pudemos compreender que, apesar do dilema de conseguir colocar em prática, na 
escola, os códigos deontológicos pré-construídos, a partir da formação, das 
experiências, do que viveram antes de chegarem à escola como professores, eles 
conseguem entender a sua função como professor de música da escola e definir – 
muitas vezes, no decorrer dos acontecimentos – quais atividades e atribuições lhes 
competem na educação básica. Por entenderem a sua função como professor na 
escola, eles passam a se reconhecer como professor na e da escola, construindo 
significados da sua relação com o espaço, tornando-o lugar. O lugar é construído pelas 
experiências; ao mesmo tempo, as experiências com esse lugar fazem parte da 
constituição do professor. Com isso, cada professor consegue se integrar e pertencer 

ao coletivo, sentindo-se profissional e pertencente à categoria profissional. 

Entendemos que o desenvolvimento profissional depende do reconhecimento da 
profissão. Reconhecer-se profissionalmente, entender que faz parte de uma categoria 
profissional e compreender em que consiste a sua profissão mostrou-se fundamental 
para que cada professor continuasse na escola e continuasse se construindo como 
professor. Esse reconhecimento está relacionado ao ser reconhecido no papel de 
professor, conquistar o reconhecimento de sua profissão por parte de outras pessoas. 
Percebemos que o reconhecimento da profissão e o reconhecimento do outro são como 
uma marca, uma espécie de ancoragem e afirmação do professor na sua profissão e, 

concomitantemente, na escola em que passa a se reconhecer. 

Entendemos que a escola, como lugar, promove o encontro do professor como 
profissional e como pessoa e, por isso, que cada professor tem seu trabalho na escola 
construído com o seu jeito, mas também se nutre das relações, se deixa alimentar pelas 
relações. Isso leva os professores a crescerem profissionalmente conforme 
permanecem na escola e na profissão e reforçam-se como pertencentes àquele lugar. 

O desenvolvimento profissional acontece quando o professor consegue dar um sentido 
para o seu trabalho. O sentido do trabalho é uma alavanca do desenvolvimento 
profissional. No entanto, esse sentido do trabalho, do qual falo, não está relacionado 
somente ao que o professor sente da sua atuação, nem ao entendimento do trabalho 
como uma missão para o professor, mas, sim, aos diversos sentidos atribuídos pelos 
professores, incluindo o sentido para o outro, a percepção de que o seu trabalho é 
significativo para os outros, a percepção de que esse trabalho se cumpre com um 
sentido. 

Por fim, é importante destacar que esta pesquisa encontra-se em andamento e como 
continuidade mais professores estão sendo entrevistados. A narrativa desses 
professores será analisada de modo integral a fim de colher resultados sobre a 
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construção docente e o desenvolvimento profissional dos professores de Música da 
Educação Básica da Grande Natal. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE MÚSICA NA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como objetivo 
geral compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional do 
professor de música da região da Grande Natal a partir da sua relação com a escola de 
educação básica. A visão conceitual de lugar de Tuan e de Lévy e Lussault, de 
desenvolvimento profissional de Nóvoa e de construção biográfica de Delory-
Momberger, bem como a pesquisa autobiográfica e as narrativas, constituem o 
referencial teórico-metodológico desta pesquisa. O estudo está sendo realizado por 
meio de entrevistas narrativas com quatro professores licenciados, experientes e 
atuantes em escolas de educação básica de Natal-RN, pensando a escola não como 
um pano de fundo, mas na complexidade de sua dimensão espacial. Os resultados 
parciais sinalizam que as relações do professor com a escola como base do 
desenvolvimento profissional do professor de música de Natal dependem do 
reconhecimento da profissão, do entendimento do ser professor na escola e de que 
fazem parte de uma categoria profissional, da relação e vinculação com os sujeitos 
escolares e da compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses resultados 
favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação com a atuação e 
fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de licenciatura em 
música nas universidades federais, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. 

 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. Educação 

básica. 

TITLE: PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MUSIC TEACHERS IN BASIC 

EDUCATION SCHOOL 

Abstract 

 
This paper presents partial results of a research whose general objective is to 
understand how the process of professional development of the music teacher of the 
region of Grande Natal occurs from its relationship with the elementary school. Tuan and 
Lévy and Lussault's conceptual view of place, Nóvoa's professional development and 
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Delory-Momberger's biographical construction, as well as autobiographical research and 
narratives, constitute the theoretical-methodological framework of this research. The 
study is being conducted through narrative interviews with four licensed teachers, 
experienced and active in elementary schools in Natal-RN, thinking the school not as a 
background, but in the complexity of its spatial dimension. The partial results indicate 
that the teacher's relationships with the school as a basis for the professional 
development of the Natal music teacher depend on the recognition of the profession, the 
understanding of being a teacher at school and that they are part of a professional 
category, the relationship and attachment. with school subjects and understanding what 
they learn in and with school. These results favor the understanding of the process in 
which education is combined with performance and provide clues to think about teacher 
education in undergraduate music courses at federal universities, especially in the state 
of Rio Grande do Norte. 

  

 
 

Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 

Introdução 

Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa vinculada à Iniciação 
Científica na UFRN intitulada Desenvolvimento Profissional de Professores de Música 
na Escola de Educação Básica. Tendo em vista a atuação na educação básica, a 
formação inicial em curso de licenciatura é, necessariamente, parte do processo de 
desenvolvimento profissional, pois a licenciatura é uma exigência legal e, como tal, 
propicia ao professor a licença para atuar. Essa formação, como indicam a legislação 
(BRASIL, 2015) e a literatura da área de educação musical (TOURINHO, 1995; 
BELLOCHIO, 2001; MATEIRO; TÉO, 2003; SANTOS, 2003; BEINEKE, 2004; 
FIGUEIREDO, 2005) não deve ser vivida sem referência aos espaços de atuação ou, 

ainda, sem a vinculação a um espaço. 

No entanto, essas recomendações parecem permanecer no plano das ideias e não 
chegar a ações. Macedo (2015), em sua tese, percebe que “a aproximação da formação 
aos campos de atuação parece ser uma tarefa bastante complexa, para a qual os 

autores não apontam soluções finais” (MACEDO, 2015, p.112). 

Este propósito, de se pensar um percurso de formação inicial que esteja vinculado aos 
espaços de atuação profissional, encontra ressonância nas ideias de autores da área 
de educação, como Nóvoa (2009) e Zeichner (2010), que propõem princípios 

orientadores dessa formação. 

A formação do professor, entretanto, não se encerra com a formação inicial. Canário 
(2001) e Marcelo (2009), por exemplo, referem-se à formação do professor como um 
processo contínuo de desenvolvimento profissional, que combina a formação em nível 
superior prévia com a construção e reconstrução cotidiana do saber e do agir 
profissional no interior da escola. Ainda, de acordo com Canário (2001), é na escola, 
onde se aprende a ser professor. 
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Percebemos o desenvolvimento profissional como forma de definir um processo a longo 
prazo, individual e coletivo, que ocorre no contexto de ensino, nas experiências com a 
escola e que contribuem para o desenvolvimento do professor. É uma construção que 
provoca um processo interativo e dinâmico a partir da relação do professor com a 

escola. 

A presente pesquisa vem sendo realizada a partir do entendimento, advindo de 
resultados finais da tese de doutoramento da orientadora (GAULKE, 2017), de que a 
dinâmica do processo de desenvolvimento profissional se dá a partir da constituição de 
uma toca (ethos), da sua morada, em que o professor constrói lugar em si mesmo, 
constituindo-se biograficamente a partir da escola (lugar). 

Pretendemos, como objetivo geral, compreender como ocorre o processo de 
desenvolvimento profissional de professores de música de Natal a partir da sua relação 
com a escola de educação básica. Esse objetivo se desdobra nos seguintes objetivos 
específicos: identificar experiências de vida e formação que foram significantes para os 
professores de música se tornarem professores da educação básica; reconhecer 
experiências construídas na relação do professor de música com a escola de educação 
básica; entender as experiências na e com a escola que os professores de música 
significam no seu processo de desenvolvimento profissional. 

Especialmente no que concerne à área da educação musical, esta investigação torna-
se importante para estabelecer novos parâmetros de inserção e manutenção da música 
na escola e para contribuir na compreensão dos lugares, dos significados e dos sentidos 
que a música tem ocupado na escola de educação básica. 

 
Metodologia 

 

São as experiências resultantes da relação do professor com a escola que entendemos 
como parte do desenvolvimento profissional e como o foco deste trabalho, mas como 
se dá essa relação? 

Conforme sintetiza Macedo (2015, p. 147), “[...] ainda são poucos os trabalhos que 
buscam conhecer o que os professores pensam, como agem em sala de aula e como 
organizam seu trabalho”. Ou ainda, como indica Del-Ben (2013), a escola tem estado 
invisível na literatura da educação musical. Tratar o espaço escolar apenas como uma 
generalidade pode podar-nos da compreensão da escola como um lugar constituído de 
relações e experiências humanas. 

Para aprofundar o entendimento de escola não somente como um segundo plano, 
buscamos entender os significados de espaço e de lugar, pois no âmbito da geografia 
esses termos recebem significados diferentes. 

Lévy e Lussault (2003, p. 560, tradução nossa) afirmam que lugar é um “espaço em que 
a distância é irrelevante. A caracterização de um espaço como lugar é o resultado de 
uma construção”. Para Tuan (1975, p. 152), o “lugar é um centro de significados 
construído pela experiência”, “é criado pelos seres humanos para os propósitos 
humanos” (TUAN, 1975, p. 160), Ou, ainda, conforme Leite (1998, p. 10), o “lugar é 

principalmente um produto da experiência humana”. 
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Entendemos o lugar como uma construção social, imbuída de valores e significados, 
constituída da experiência que temos com o mundo. Considerando a escola um lugar 
constituído da experiência humana, apresentamos a seguir a construção biográfica 
como um caminho de entendimento da relação entre espaço e lugar e de 
acompanhamento do desenvolvimento profissional do professor de música que ocorre 
na escola. 

Cada sujeito é construído por uma pluralidade de lugares que se fixam nele a partir da 
ancoragem em cada espaço, e isso passa a fazer parte dele a partir da sua ação 
individual. Como Delory-Momberger (2012, p. 74-75) afirma, “[...] no lugar onde 
estamos, trazemos conosco e vivemos uma pluralidade de lugares”. 

Portanto, como caminho teórico-metodológico, utilizamos a pesquisa autobiográfica 
para compreender os significados daquilo que o indivíduo narra de sua história. É 
através das narrativas que as pessoas contam suas experiências, como e quando 
aconteceram, trazendo uma sequência de fatos que procuram as respostas do porquê 
e de como aquilo ocorreu. 

As experiências narradas neste trabalho foram coletadas por meio de entrevistas 
narrativas individuais com professores de música contando a sua construção como 
(eu)sujeito professor na relação com a escola de educação básica. “A forma narrativa 
da expressão de si é, sem dúvida, de todos os tempos, mas ela é mais particularmente 
de um tempo que induz cada um a manifestar as marcas pessoais de sua passagem no 
mundo e que identifica consciência de si e ação sobre o mundo” (DELORY-
MOMBERGER, 2008, p. 78). São as narrativas dos professores que pretendem 
fomentar a construção e compreensão de si como (eu)sujeito professor. 

Para participar da pesquisa, foram escolhidos 4 professores da região de Natal-RN, que 
atuam na educação básica há mais de 5 anos. Conforme Marcelo (2009), professores 
com pelo menos cinco anos de experiência e elevado nível de destreza são 
considerados peritos, ou seja, não são professores iniciantes. Por ocasião deste 
trabalho, apresentaremos resultados parciais obtidos por meio das entrevistas 
narrativas realizadas nos meses de janeiro e fevereiro com os dois primeiros 
entrevistados, os professores que serão aqui identificados como Jorge e Camilo. As 
entrevistas tiveram duração de, respectivamente, 01:44 e 01:19. 

O professor Jorge tem 26 anos e é licenciado em música pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte desde 2015. No ano de 2013, passou a atuar como professor de 
música em uma escola de educação básica confessional de Natal, na qual ainda atua, 
trabalhando com dezessete turmas e cumprindo cerca de vinte horas semanais. 

O professor Camilo tem 35 anos e atualmente mora em Natal. Possui graduação e 
especialização em educação musical pelo Conservatório de Música de Mossoró. Após 
ser aprovado em dois concursos públicos, um efetivo e outro temporário, veio para 
Natal, no ano de 2012, para atuar na educação básica e trabalha atualmente apenas no 
efetivo com oito turmas e cumprindo a carga de vinte e quatro horas semanais - essas 
quatro horas a mais são destinadas para o projeto de flauta doce no qual ele desenvolve 
dentro da escola. 
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Por meio da entrevista narrativa, nós, como acolhedoras dos relatos de experiências, 
procuramos captar as marcas e vestígios da construção do sujeito com o lugar em que 
transcorrem suas vivências. 

 

Resultados e Discussões 

 

Apresentamos a seguir um breve recorte das análises parciais das entrevistas 
realizadas com dois professores de música de escolas de educação básica de Natal. 
Destacamos aspectos e vestígios do desenvolvimento profissional de professores de 
música vividos e construídos junto com a escola: Sobre ser professor na escola; Sobre 
o que o professor aprende na e com escola. 

Sobre ser professor na escola 

Ser reconhecido e respeitado como professor de música na escola requer tempo. A 
consolidação dos processos de ensino possibilita o alcance da credibilidade do 
professor por parte da comunidade escolar. 

Nos primeiros meses eu sempre sou olhado como o que não faz música “esse menino 
não vai dar em nada”, aí quando chega no final do ano que eles veem um recital todo 
produzido pelas crianças, do cenário... que as crianças conseguiram compor as suas 
próprias produções musicais e também estão interpretando clássicos, todo mundo fica 
assim “nossa, deu certo! Olha que diferente!” (JORGE, 2019). 

Para a equipe escolar reconhecer esse professor de música parece ser algo complexo 
no começo, pois o entendimento da presença das Artes nas escolas ainda é duvidosa, 
como se remetesse ao entretenimento e não a um processo de construção de 
conhecimento em si. O que leva a um certo descrédito na atuação do professor de 
música, nas atividades e aulas conduzidas por ele. 

Mas que eu também não ligo, sabe, para essa coisa do que não vai dar em nada, porque 
quando a gente tem certeza do que está fazendo e da sistematização que está 
propondo, não é opinião do outro que nos incomoda tanto, a gente quer mesmo é chegar 
onde a gente está propondo a chegar e externar aquilo para comunidade escolar, para 
o outro, da melhor forma possível, né. Então hoje já não me incomoda tanto esse olhar 
de repreensão ou esse olhar do não entendimento e eu também não gosto de parar 
muito para explicar, acho que o processo e o tempo é a melhor forma de se fazer 
entender (JORGE, 2019). 

Os professores carregam consigo o seu jeito na construção do seu trabalho na escola. 
Como um barco no mar, em que diversas conchas se prendem e se soltam, cada 
professor, na escola, parece lidar com um conjunto diverso de conchas que também 
vêm ao encontro do seu barco, deixando marcas. Assim como o barco, eles vão ao 
encontro dos alunos, que também vêm ao encontro dos professores. É por meio desse 

encontro que esses diferentes jeitos se acomodam e se acumulam. 

Elas gostam muito desse movimento de fazer música, elas não são questionadoras — 
não é questionadoras a qual elas não pudessem ser, elas podem ser questionadoras — 
mas elas gostam tanto que elas não questionam, eu acho que também porque elas têm 
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espaço na minha aula pra falar sobre o que elas gostam, sobre o que não gostam, sobre 
o que funcionou, então isso já funciona tanto pra elas que eu também estou disposto a 
estar mudando frente a este espaço de escutá-las mesmo, né. Eu escuto e me refaço 
enquanto professor cada vez que escuto. Mas é uma relação muito boa (JORGE, 2019). 

É possível perceber uma ação do professor e dos alunos que promove a transformação 
desse professor. Um movimento, uma dinâmica que entrelaça o reconhecimento, 
aceitação e compreensão da construção do professor na escola e do seu lugar 
juntamente com os alunos. 

As narrativas dos professores se desenrolaram em trajetórias de vida profissional 
vividas junto com a escola. Na relação com a escola de educação básica, os 
professores, ao conscientizarem-se da dinâmica de ensinar, evidenciaram disposição 
para aprender com os alunos na prática, na realidade em que se encontravam, e 
constituírem-se através desse lugar. É a escola que faz dos professores ensinantes e 
aprendizes, e é a prática na sala de aula que pode mostrar caminhos para que possam 
aprender e, assim, consigam se vincular a esse espaço. 

Sobre o que o professor aprende na e com escola 

No processo de desenvolvimento profissional ocorre uma configuração profissional do 
professor (NÓVOA, 1992), que está relacionada à construção do professor como 
profissional, mas, também, diretamente ligada à dimensão pessoal do professor. A partir 
disso, é possível perceber que esse lado pessoal se configura ao mesmo tempo que o 
lado profissional, pois é na presença pública do professor no espaço da escola que é 
promovida a configuração pessoal. 

É uma parte da vivência que você tem, passei por isso e isso, me ajuda nisso e isso, e 
isso já vai me ajudar naquilo... Então, essa diversidade de lugares também e a 
diversidade de alunos, de situações, as dificuldades e tudo, é que faz você sempre subir 
um pouquinho mais... [hesita] Subir, assim, no sentido de: hoje eu aprendi mais um 
pouquinho, hoje eu consegui fazer isso; se não consegui, eu tento novamente ou então 
de outra forma amanhã. Mas se você fizer com a intenção de que quer evoluir, então 
vamos encarar para fazer. Então eu acho que ajudou sim, bastante, mais o fato de ir 
realmente botar a mão na massa, de fazer, de tentar, de fazer... (CAMILO, 2019). 

O professor coloca-se como pessoa ao se relacionar com o outro, tornando-se presente 
publicamente para exercer a profissão e, assim, vai configurando-se pessoal e 
profissionalmente. O lado pessoal molda o lado profissional, enquanto o profissional 
reconstrói o pessoal, pois os professores partem do pessoal (suas crenças, valores, 
experiências) para definir o profissional quando chegam nas escolas. Posteriormente, a 
partir da relação com o outro, vão modificando o profissional e se transformando ou se 
alimentando pessoalmente. Jorge comenta: “[...] isso me torna uma pessoa cada... tento 
ser... cada vez melhor, né. Esse movimento de escutar ele está envolto de carinho, ele 
está envolto de atenção, de dar crédito, voz e vez ao que o outro está falando, é um 
movimento de empatia, de se colocar no lugar do outro” (JORGE, 2019). 

As situações com que os professores se deparam, despertam uma maior sensibilidade, 
que os constroem também como pessoas, uma vez que há compreensão da e na 
dimensão dos alunos. Professor Camilo comenta: “não tem como você conseguir evoluir 
só lendo, só estudando, é botar a mão na massa mesmo” (CAMILO, 2019). 
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Os vínculos construídos com os alunos apresentam um caráter mais afetivo. Há uma 
tessitura de relações que é fruto do convívio mais próximo com eles em sala de aula, 
bem como, da realização profissional sentida pelo professor. Camilo (2019) diz: “Mas 
eu me sinto vinculado nesse sentido, de querer sempre o melhor para escola, pro aluno”. 

As narrativas dos professores sinalizam um entendimento do ensino como encontro 
humano e como responsabilidade pelo outro. Basabe e Colls (2010, p. 146) afirmam: “O 
ensino envolve, pois, um encontro humano. Porque ensinar é, em definitivo, participar 
no processo de formação de outra pessoa, tarefa que só pode ser feita em um sentido 

pleno com esse outro”. 

A relação de reciprocidade entre professor e aluno é combustível para o 
comprometimento com a profissão. O professor Jorge relata: 

Eu quero seguir dentro daquele movimento mesmo escolar, quero ter o apoio deles ali 
dentro né, e tenho. Meus colegas de trabalho eles funcionam naquilo que eu me 
proponho que eles funcionem, que é ali dentro da escola [...]. Acho que eu estou mais 
apegado às crianças e aos alunos que fazem a escola, né que também fazem a escola, 
que são a escola (JORGE, 2019). 

Os professores indicam um entendimento da educação escolar como educação para a 
vida. Professor Camilo relata “que a escola me ajuda nesse sentido, porque lá na escola 
é que tá o espaço onde eu posso tentar contribuir para que cada um seja uma pessoa 
melhor lá na frente” (CAMILO, 2019). E ainda complementa: “Você tá lidando com gente, 
a experiência de você estar perto de pessoas, de alunos, situações do dia-a-dia, lugares 
assim, que faz você melhorar e se colocar no lugar do outro, em muitas situações” 
(CAMILO, 2019). 

É na alteridade que o professor se desenvolve profissionalmente. É na relação com o 
outro, na presença pública, que o professor se coloca em movimento de ensino e 
aprendizagem. Também é na relação com os sujeitos escolares que o professor 
desenvolve o seu trabalho. Ele ensina algo para alguém e, por isso, entendo que a 
formação inicial não tem como antecipar ou abreviar o desenvolvimento profissional, 
pois ele só ocorre na alteridade, no perceber o outro, no confrontar-se e confortar-se 
com esse outro. Para Nóvoa (2009, p. 39), como professores, “temos caminhado no 
sentido de uma melhor compreensão do ensino como profissão do humano e do 
relacional”. O que condiz com o que relata o professor Camilo (2019): “tenho uma 
relação boa com todo mundo e até me disponho a ajudar qualquer um, o que precisar, 
que der pra a gente fazer, a gente faz”. 

A relação com o outro é promovida pela inserção dos professores nas escolas, mas é a 
partir do encontro com esse outro, e da desestabilização que ele provoca, que os 
professores buscam conhecer e compreender esse outro. Como Delory-Momberger 
(2012) afirma, somos indivíduos de sociedade e, ao construirmos relações e significar o 
espaço a partir delas, é que constituímos lugar. A escola é um espaço, que passa a ser 
significado, dotado de valores, e, assim, constitui-se em um lugar; um lugar construído 
a partir de relações pessoais e das experiências que os sujeitos escolares têm do 
mundo. 

 
Conclusão 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 43 

 

 

Pudemos compreender que, apesar do dilema de conseguir colocar em prática, na 
escola, os códigos deontológicos pré-construídos, a partir da formação, das 
experiências, do que viveram antes de chegarem à escola como professores, eles 
conseguem entender a sua função como professor de música da escola e definir – 
muitas vezes, no decorrer dos acontecimentos – quais atividades e atribuições lhes 
competem na educação básica. Por entenderem a sua função como professor na 
escola, eles passam a se reconhecer como professor na e da escola, construindo 
significados da sua relação com o espaço, tornando-o lugar. O lugar é construído pelas 
experiências; ao mesmo tempo, as experiências com esse lugar fazem parte da 
constituição do professor. Com isso, cada professor consegue se integrar e pertencer 
ao coletivo, sentindo-se profissional e pertencente à categoria profissional. 

Entendemos que o desenvolvimento profissional depende do reconhecimento da 
profissão. Reconhecer-se profissionalmente, entender que faz parte de uma categoria 
profissional e compreender em que consiste a sua profissão mostrou-se fundamental 
para que cada professor continuasse na escola e continuasse se construindo como 
professor. Esse reconhecimento está relacionado ao ser reconhecido no papel de 
professor, conquistar o reconhecimento de sua profissão por parte de outras pessoas. 
Percebemos que o reconhecimento da profissão e o reconhecimento do outro são como 
uma marca, uma espécie de ancoragem e afirmação do professor na sua profissão e, 

concomitantemente, na escola em que passa a se reconhecer. 

Entendemos, ainda, que a escola, como lugar, promove o encontro do professor como 
profissional e como pessoa e, por isso, que cada professor tem seu trabalho na escola 
construído com o seu jeito, mas também se nutre das relações, se deixa alimentar pelas 
relações. Isso leva os professores a crescerem profissionalmente conforme 
permanecem na escola e na profissão e reforçam-se como pertencentes àquele lugar. 

Por fim, é importante destacar que esta pesquisa encontra-se em andamento e, como 
continuidade, mais professores estão sendo entrevistados. A narrativa desses 
professores será analisada de modo integral a fim de colher resultados sobre a 
construção docente e o desenvolvimento profissional dos professores de Música da 
Educação Básica de Natal-RN. 
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