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Resumo: O presente artigo aborda a formação e atuação de um professor de violão na 

cidade de Buritis – Minas Gerais.  Os objetivos específicos foram: entender como se 

deu a formação musical desse professor; conhecer sua atuação como professor de 

violão, identificar a importância da formação docente na ótica desse professor. Portanto, 

será apresentada a trajetória musical desse professor de violão, desde seu primeiro 

contato com o instrumento até sua atuação como docente na atualidade. A abordagem 

foi qualitativa, tendo como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Na 

análise dos dados são traçadas relações com os estudos de Vieira (2009) Gomes (1998) 

Wille (2005) e Feichas (2007).  

Palavras-chave: Professor de violão; atuação profissional; formação musical.  

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca entender a formação e a atuação de um professor de 

violão. Para tanto busquei obter dados sobre seu processo de formação musical e de sua 

trajetória como professor de violão. Ademais, busquei conhecer a importância que esse 

professor dá ao curso de Licenciatura em Música à Distância, formação que no 

momento está desenvolvendo.   

O professor investigado, Salomão, atua já há bastante tempo e sua trajetória com 

música iniciou-se em sua família, através da influência de seu pai, que também era 

músico. Parte de sua aprendizagem deu-se de forma autodidata, além do aprendizado 

que teve em sua família e amigos. Schroeder (2004) traz luz sobre o processo de 

formação de Salomão, que será melhor, explicado no decorrer do artigo. Segundo a 

mesma: 

(...) é interessante observar que, embora o talento seja considerado, via de regra , um 

atributo natural, as informações biográficas dos músicos em questão de certo modo 

contradizem essa “naturalidade”. Dentre os textos analisados, em todos os casos onde há 

informações sobre o ambiente familiar e/ou social dos músicos, nota-se que pelo menos 

um dos pais (às vezes ambos) ou algum parente muito próximo era músico profissional 

ou amador, ou então o músico teve acesso, desde a mais tenra idade, a um ambiente 

musical (geralmente uma igreja) de maneira intensiva.  (Schoeder, 2004, p. 112) 

 

Dessa forma o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar a formação e a 

atuação de um professor de violão na cidade de Buritis – MG. Os objetivos específicos 

foram: entender como se deu a formação musical desse professor; conhecer sua atuação 



como professor de violão; identificar a importância da formação docente na ótica desse 

professor.  

A abordagem dessa pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório (Sampieri, 

Collado e Lúcio, 2013). Essa abordagem foi a que permitiu entender o processo de 

formação desse professor, desde o interesse pela arte de manipular o instrumento até a 

sua formação acadêmica. Teve como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada (Sampieri, Collado e Lúcio, 2013). O sujeito da pesquisa, um professor 

de violão, foi escolhido através dos seguintes critérios: atuar como professor de violão 

há mais de um ano; estar cursando a Licenciatura em Música e aceitar participar da 

pesquisa. O contato com esse professor se deu através da própria Licenciatura em 

Música da UnB, já que o mesmo é meu colega. A entrevista foi realizada no dia 3 de 

setembro de 2015, às 10h30mim, no local de trabalho do entrevistado e gravada em 

áudio. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica desse trabalho compreende as pesquisas de Feichas 

(2007), Vieira (2009), Gomes (1998) e Wille (2005). Esses trabalhos me ajudaram a 

entender como as experiências com a música e a formação acadêmica desse professor se 

relacionava com a sua atuação profissional.  

Feichas (2007) investigou o aprendizado musical de alunos num curso superior 

de música, considerando seus conhecimentos musicais e seus processos de 

aprendizagem anteriores, conhecido como aprendizado formal e informal e misto. O 

processo formal se baseia mais na figura do professor onde o conteúdo é ensinado de 

forma gradativa. Já o processo informal os alunos desenvolvem um tipo de 

conhecimento auditivo baseados nas atividades de “tirar de ouvido”, tendo um 

aprendizado mais coletivo onde seus conhecimentos são adquiridos mutuamente de 

acordo com suas necessidades e motivações. 

Houve uma abordagem entre a diferença da criação da música e o ensino da 

mesma na universidade. A referida pesquisa ainda relata que os métodos de ensino 

aplicados na escola de música são impróprios para lidar com alunos de diferentes 

formações, especialmente os vindo da universidade, pois estes na sua maioria tiveram 



um aprendizado informal.   Os professores das escolas de música adotam um modelo de 

ensino mais conservatório baseado na pedagogia ocidental européia que por sua vez 

possui valor eurocêntrico, ou seja, os interesses e a cultura européia são tidos como 

sendo as mais importantes e avançadas do mundo. Esses métodos antigos precisam ser 

repensados para poder assim adotar novos modelos de ensino, pois os alunos precisam 

ser estimulados a aplicar diversos tipos de conhecimento musical para poderem ter uma 

formação mais completa com uma diversidade de habilidades.  

Vieira (2009) tem como objetivo geral o estudo e o entendimento da formação e 

atuação dos profissionais na área da música, os seus modos de ser e agir na profissão. 

Esse autor também busca os valores, atitudes, interesses, destrezas e conhecimentos 

próprios da cultura profissional dos professores de violão.  

Nessa pesquisa foram entrevistados oito professores de violão, que exercem sua 

atividade em Porto Alegre/RS, cuja prática profissional varia de dois a vinte e cinco 

anos de experiência e que atuam em espaços diversos, como escolas da rede de ensino, 

academias de música, casas dos alunos e em suas próprias residências. Esse trabalho 

proporcionou um relevante aprendizado e uma melhor compreensão sobre os aspectos 

constitutivos da cultura profissional dos professores de violão.  

Já Gomes (1998) discute sobre a formação e atuação de músicos de rua. Tal 

trabalho tem como objetivo geral investigar sobre a aprendizagem musical de pessoas 

que tocam e/ou cantam nas ruas que, certamente, possuem histórias vividas em outros 

contextos. O foco do estudo foi a formação e desempenho desses músicos, tendo como 

pergunta de pesquisa: Quem são estes músicos? Qual é a sua formação musical? Quais 

razões os levam à atuação nas ruas? Seu aprendizado e formação estão relacionados 

com a atuação na rua? De que forma atuam? Para quem atuam? Quais implicações 

sociais envolvem a atuação nas ruas? Como são vistos pela sociedade?  

 Buscou-se através de relatos da vida de dezessete músicos abordar  os tópicos 

da sua formação, seus métodos de aprendizagem da música e suas próprias concepções 

de formação. Tendo como entrevistados os seguintes músicos: Casemiro Pinto Castro, 

Edgar Agapito Vasco Quint, Geraldo Azevedo, Héctor Omar Letelier Alvorado, Ivan 

Leonardo Letelier Alvarado, José Claudio Oliveira dos Santos, João Alves de Oliveira 

(João da Gaita), Jordão Siqueira Oliveira, Jorge Martins de Oliveira, Josoel de Jesus 



Gonçalves do Nascimento, Jürgen Wentz, Onofre Batista Ribeiro, Orlando Rosas 

Cáceres, Oséas Pereira de Pereira,  Henrique Tito Mieczkowski-Raszcrik (Henry 

Pollak), Tereza Batista Mendes e José Costa (Zé da Folha).  

 O autor relata que foi necessário mudar sua visão a respeito dos músicos de rua, 

pois quando via os mesmos procurava nem se aproximar, observando de longe. Julgava 

esses músicos como desafinados e fora do ritmo; contudo, achava interessante a forma 

livre e insegura por meio da qual se apresentavam. Após aproximar-se desses músicos 

de rua para realizar esta pesquisa, pode conhecê-los melhor mudando assim a visão 

dessa diferente forma de apresentar a arte da música, pois antes seus juízos foram 

aplicados sem o devido conhecimento de causa. 

 Já Wille, (2005) tem como objetivo “investigar e compreender como os 

processos de ensino e aprendizagem formal se relacionam e justapõem com as 

experiências e vivências não formais e informais dos adolescentes” (Wille, 2005, p.40). 

A autora utilizou como referencial teórico a visão de Libâneo a respeito do tema, onde a 

referida autora realizou três estudos de caso com adolescentes que frequentam o ensino 

formal de música e que possuíam experiências musicais em bandas. 

Wille (2005) relata que os conceitos de educação formal, não formal podem ser 

definidos em duas modalidades: a educação não intencional, chamada de informal ou 

paralela, e a educação intencional, que é estendida em educação formal e não formal.  A 

“educação informal” é resultado do meio onde a pessoa vive fazendo, estando 

relacionado com de tudo que está presente na vida social e individual da pessoa. Aqui se 

compreende que tanto a vida social, política, econômica, social, bem como a família e a 

rua produzem efeitos educativos. Por sua vez, para Libâneo, “as modalidades de 

educação intencional (formal e não formal) são firmadas nos seguintes termos: 

educação formal seria aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente, 

sistemática, sendo que a educação escolar convencional seria o exemplo típico. Por 

outro lado, a educação não formal seria aquelas atividades que possuem caráter de 

intencionalidade, mas pouco estruturadas e sistematizadas, onde ocorrem relações 

pedagógicas, mas que não estão formalizadas”.  

 Contudo, os resultados do trabalho em análise demonstram que a música faz 

parte da vida cotidiana dos adolescentes e que eles se interessam em obter 



conhecimentos específicos, bem como superar dúvidas e questionamentos. Destaca-se 

também a necessidade dos educadores musicais reverem alguns conceitos a respeito do 

ensino da música dentro da escola e, consequentemente, as práticas educativas.  

O artigo de Wille (2005) investigou três adolescentes, sendo que estes esperam 

que o ensino formal proporcione mais conhecimentos práticos e não somente a 

transmissão de conhecimentos hierarquizados muitas vezes abstratos, teóricos. Portanto, 

para a autora, a escola poderia oportunizar uma troca de experiências e de ampliar nos 

alunos aquisição de novos conhecimentos que sejam capazes de construir pontes entre o 

conhecimento formal e as experiências cotidianas adquiridas fora dela.   

Dessa forma Wille (2005) enfatiza que cabe aos professores, formadores de 

outros professores, estar atento a todas essas questões e utilizar seus conhecimentos e 

habilidades para fazer da escola um local onde devem ser proporcionadas experiências 

de aprendizagem, analisando, discutindo e prevendo as diferentes maneiras que os 

alunos vivenciam na música. 

 

Experiências iniciais com a música  

 

O professor entrevistado chama-se Salomão e tem 45 anos, sendo 

aproximadamente 20 anos dedicados ao ensino do violão. Atualmente está cursando 

Licenciatura em Música à Distância da UnB, sendo aluno, como eu, do Polo de Buritis, 

Minas Gerais. A partir de agora apresento o início de sua experiência com a música e 

sua trajetória como professor. Ao final, apresento a visão que esse professor tem de sua 

formação universitária. 

A primeira experiência musical de Salomão foi na própria família: 

É porque meu pai ,quando a gente era mais novo, adolescente, meu ele era 

violeiro, tocava violão, He... na época da infância dele na época da juventude 

do meu pai ele era violeiro, tocava na região aqui nas festas ele era animador 

de festas, hi! Tinha poucos instrumentistas e ele era um deles que se 

destacava como o meu tio também e aí quando na minha adolescência eu 

vendo meu pai ainda fazendo alguns acordes n violão fazendo algumas vozes 

n violão isso me despertou interesse quase eu automático assim... e daí a 

pouco eu tive acesso, oportunidade de adquirir um violão, violão já usado, ai 

comecei a fazer os primeiros acordes no violão do meu pai, e foi um ponta pé 

inicial (Salomão, Entrevista 1, 2015). 

 



Salomão começou a interessar-se pelo violão por influência de seu pai que era 

um violeiro e tocava nas festas tradicionais da região. Junto também estava o seu tio, 

irmão do seu pai. Esses músicos se destacavam entre os demais músicos da época, pois 

havia poucos instrumentistas. Foi  na adolescência que Salomão despertou seu interesse 

pela música, tirando do violão de seu pai seus primeiros acordes. Esse contato inicial 

com a música se deu por um processo de imitação, pois era vendo seu pai tocar alguns 

acordes no violão que Salomão aprendeu a tocar. O entrevistado narrou que foi aos 17 

anos quando decidiu realmente se engajar com a música e quando começou a buscar 

mais e mais conhecimento sobre o violão. 

Desde então continuou a tocar e a aperfeiçoar os poucos acordes ensinados por 

seu pai. Salomão afirma que apesar de ser bom violeiro seu pai tinha conhecimentos 

limitados, o que o levou a desenvolver-se sozinho.  Posteriormente, o pai acabou 

deixando de tocar o instrumento por causa de seu trabalho. Durante bastante tempo o 

entrevistado relata que foi um autodidata no violão:  

Na verdade eu fiquei um bom tempo sozinho mesmo viu... os poucos acordes 

que me pai me ensinou...  na verdade ele parou de executar o instrumento por 

causa de trabalho ,por causa de família e tal ,mas aí ...aqueles primeiros  

acordes que meu pai ensinou eu fiquei desenvolvendo eles ,aperfeiçoando e 

me entusiasmei com o som .... 

 

  Em relação a esse primeiro contato com a música ou o instrumento musical ser 

quase sempre através da família, explica Gomes (1998):  

No entanto, mesmo considerando sua musicalidade como um dom, talento 

nato ou herança de gerações passadas, a maioria dos músicos teve um 

ambiente favorável ao aprendizado, cresceu ouvindo música e vendo outras 

pessoas tocarem. Tiveram acesso livre ao instrumento, demonstraram desejo 

em tocar ao ouvir um parente ou um amigo tocar, e obtiveram atenção ou 

estímulo externo em suas primeiras tentativas. (Gomes, 1998, pag. 124,125):                         

Logo depois se mudou para um colégio interno e ao ouvir seus colegas tocarem 

violão ficou curioso para aprender novos acordes. A partir daí começou a tirar música 

de ouvido, ou seja, tentava reproduzir em seu violão o que ouvia seus colegas tocar. 

Salomão declara que, iniciou a fase de aprendizagem entre pares: 

[...] só que depois eu fui morar fora... He...fui morar em outra cidade,lá eu 

morei em um colégio interno aí eu tinha contatos com outros colegas que 

tocavam violão ...[...] Na verdade o que eu mais usei foi tirar a música de 

ouvido, eu tinha curiosidade de saber como eles tavam tocando ehhh...[...] 
daí....como eu tive essa oportunidade de contatos com outros colegas ...que 

tocavam pra mim foi o mais ....heeeé ...fundamental pra o meu 

desenvolvimento através de troca de experiências com eles ,foi o que me 

ajudou mais... (Salomão, Entrevista I, 2015) 



Essa forma de aprendizado também é bastante comum entre músicos 

relacionados ao repertório da música popular, como documenta Feichas  (2007): 

O que foi encontrado com os alunos populares foi o oposto. Eles são 

considerados como não possuidores de conhecimento musical, ou como 

tendo “pouca base” musical, uma vez que não são tão alfabetizados nos 

códigos da escrita musical tradicional. Por outro lado eles desenvolvem um       

tipo de conhecimento auditivo baseados nas atividades de “tirar de ouvido” e 

atitudes criativas presentes no ato de compor, improvisar e fazer arranjos, o 

que coincide com constatações de outros pesquisadores (Feichas, 2007, pag. 

3,4). 

O professor Salomão começou a desenvolver sua instrumentalidade junto com 

colegas da mesma faixa etária, nível social e o mesmo interesse, buscando uma 

interação com os demais colegas para alcançar um bom desenvolvimento individual. 

Dessa maneira entusiasmado em aprender a tocar como seus colegas, Salomão procurou 

o auxilio de livros, revistas ou outros métodos:  

[...] quando eu via anuncio de métodos, pedidos de métodos através do 

correio, me entusiasmei até fiz alguns pedidos... não sei eu não tinha muito 

conhecimento, eu não tinha nem um conhecimento de teoria  então eu ficava 

completamente perdido com esses métodos, eu não tinha facilidade de 

compreender esses métodos[...] (Salomão, Entrevista I, 2015) 

Como a experiência não foi positiva ele resolveu mudar a estratégia de 

aprendizado e começou a aprender através da troca de experiências com seus colegas 

onde eles tocavam e repassavam seu conhecimento para Salomão. 

Dessa forma, pode afirmar-se, que o professor Salomão usou variadas formas de 

aprendizagem no início de sua vida musical, sendo autodidata e aprendendo com sua 

família e entre pares oriundos de diferentes contextos. Isso poderia ser considerado 

como uma educação musical informal. Wille (2005) afirma que não há muito consenso 

sobre esse termo, pois o mesmo:  

 (...) pode ser visto como “não formal”, sendo considerado algumas vezes 

como educação musical não oficial e outras não escolar,  utilizado para 

referendar o ensino e a aprendizagem de música que podem ocorrer nas 

situações cotidianas e entre as culturas populares. (Wille, 2005, p. 40) 

Questionado ainda sobre o que seria se não fosse um professor de violão, disse 

que é formado em filosofia e que não teria dificuldade alguma de atuar como professor 

dessa disciplina. O professor acrescenta que até já atuou nessa área, mas considera que 

ser músico é o seu maior legado:  



Na verdade eu sou habilitado também para professor de filosofia, já sou 

formado em filosofia, provavelmente se eu não tivesse aqui nessa área de 

música ensinando violão, eu poderia tá na sala de aula ensinando filosofia, eu 

já trabalhei na sala como professor de filosofia.  Ou então eu estaria me 

dedicando aí para ser músico pratico músico mesmo que é praticamente o 

ponto forte em mim é isso é o desejo de ser músico mesmo então... meu 

desejo seria isso, mas o ensino da música também é bem satisfatório bem 

interessante, experiência boa (Salomão, Entrevista I, 2015) 

 Vieira (2009) assim entende: 

 
A profissão de professor de música parece marcada pela tensão entre as 

identidades de docente e de músico formada pela superposição  de 

conhecimentos e habilidades pedagógico-musicais, o professor de música 

pode se reconhecer – e ser reconhecido –, ora como um “músico” que ensina, 

ora como um professor que toca e/ou canta. O professor de instrumento, em 

especial, parece mais próximo desta imagem, pois, muitas vezes justapõe a 

carreira artística com as atividades de docência,   

 

Atuação como professor de violão. 

 

O professor Salomão relatou que quando morava no colégio interno prestava 

alguns serviços às comunidades nos finais de semana.  Algumas pessoas ao vê-lo 

tocando entravam em contato para aprender violão, sendo que isso despertou o interesse 

em repassar seus conhecimentos.  Passaram então a reunir alguns materiais sobre 

acordes, ritmos, músicas cifradas e outros mais e começou a lecionar para crianças e 

adolescentes dando início à sua atuação docente.  Assim, a sua vida como professor foi 

tomando uma direção e cada vez mais sentia prazer em ensinar. Isso levou ao desejo de 

se aperfeiçoar cada vez mais no ensino da música. 

Esse tipo de experiência também é mencionado por Vieira (2009) em seu artigo: 

Colegas, amigos e conhecidos em geral, aparecem nas falas de boa parte dos 

professores como sendo os seus primeiros alunos. São experiências iniciais 

que se caracterizam por relações predominantemente informais e esparsas, 

mas, na medida em que se apresentam como possibilidades de obtenção de 

renda com música, acabam determinando escolhas profissionais futuras. 

(Vieira 2009, pag. 57). 

Regressando para a cidade de Buritis – MG, já com o intuito de dar aulas, 

ingressou como professor em um projeto da Prefeitura Municipal da cidade na escola de 

música Santa Cecília. Assim, usando a experiência adquirida, também passou a lecionar 

aulas particulares para crianças e adolescentes, pois se tornou muito requisitado para 

transmitir seus conhecimentos. Porém, relata que no início enfrentou muitas 

dificuldades para ensinar a teoria musical, pois estava inseguro quanto ao ensino dos 



acordes, melodias, harmonia. No que se referia à parte de execução, Salomão declarou 

ter mais segurança, como ele mesmo conta: 

[...] pra quem vai executar não, mas pra quem vai ensinar ter conhecimentos 

básicos de teoria musical, acho que isso ajuda muito, são recursos muito 

importantes, ajuda muito, se tornam uma principal ferramenta adequada 

mesmo à gente passar aqueles conhecimentos pras pessoas ele... Como eu 

não tinha esse domínio, às vezes eu ficava um pouco perdido... como ensinar, 

como passar para eles os conhecimentos básicos do violão né... acordes, 

melodias, harmonias, falar dessas coisas pra mim às vezes eu tinha 

dificuldade, então as dificuldades que tive mais foi nesse sentido, agora com 

relação à prática eu sempre procurei ensinar aquilo que exatamente eu tinha 

mais segurança que já tinha mais domínio... (Salomão, Entrevista I, 2015).  

Como se nota, na própria fala do professor Salomão, fica evidente que ele 

passou por uma grande insegurança no início da sua vida docente. Essa insegurança foi 

gerando dificuldades para lecionar, mas com o passar do tempo foi capacitando-se mais 

e consequentemente superando a insegurança.  

Em relação às associações entre as formas que o professor Salomão aprendeu a 

tocar violão e como começou a ensinar são várias e idênticas, pois os mesmos métodos 

que usou para aprender, ele usou para ensinar, pois na época, não existiam muitos 

recursos para ajudar um professor em seu oficio de lecionar, então, só restava empregar 

os mesmos métodos usados para aprender, na arte de ensinar os seus alunos. 

 No entanto, eram métodos simples, porém, trabalhoso, bem diferente dos atuais 

onde se encontra maiores facilidades no ensino e até mesmo na captação desses 

métodos. Todavia, algumas formas de ensino não mudaram com o passar do tempo, tais 

com a metodologia de ensino, (ouvir, cifrar e tocar), deslocamento até a casa do 

professor, prática em casa, interação entre os colegas, aulas particulares na casa do 

aluno, dessa forma nota-se muitas semelhanças de quando aprendeu a tocar violão com 

forma e os métodos do mesmo lecionar. 

Acerca dos primeiros passos de um professor de violão Vieira (2009) assim 

relata: 

Na avaliação que os professores de violão fazem de seus primeiros passos 

profissionais, aparecem questões relativas à falta de experiência, impasses 

metodológicos, busca e seleção de materiais adequados, entre outras. Dúvidas 

que com o passar do tempo, entre erros e acertos, vão sendo gradativamente 

equacionadas, cedendo lugar a uma sensação de maior segurança no exercício 

cotidiano da atividade profissional. (Vieira, 2009 pag. 61) 

 



Como afirma Vieira (2009) “os modos de ser e agir dos professores de violão 

pode ser compreendido a partir do acesso às maneiras como cada professor inicia sua 

formação, levando em conta os específicos contextos em que cada um desses 

professores constrói sua história pessoal e singular” (Vieira, 2009, p. 55).  

Dessa forma percebe-se certa semelhança em alguns aspectos do professor 

Salomão com os professores entrevistados na pesquisa de Vieira (2009). Apesar de 

ensinarem o mesmo instrumento cada professor tem sua particularidade, pois cada um 

tem formação constrói sua historia pessoal na área musical.  

Para Vieira (2009) “Em suas narrativas, os professores entrevistados relatam 

sobre quando, onde e como iniciaram seu vínculo com a música. São falas que revelam 

um pouco da dimensão e intensidade com que cada um vivenciou essas primeiras 

experiências, contextualizando suas posteriores escolhas profissionais.” (Vieira, 2009, 

p. 55). 

O referido professor atualmente leciona na Escola Municipal de Música Santa 

Cecília como professor de violão e também ministra aulas particulares em domicilio, 

pois acha essa forma de ensino bastante interessante. Salomão afirmou que trabalha com 

turmas em horários diferentes, de manhã leciona na escola e na parte da tarde leciona 

aulas particulares. 

O professor relata ainda que seus alunos realmente gostam de violão e por essa 

razão incentiva-os a participarem com responsabilidade nas aulas. Sendo que o 

professor não faz distinção das classes e idades, lecionando em sua maioria para 

crianças e adolescentes.  

O professor Salomão procura trabalhar mais com aulas práticas como descreve 

abaixo: 

Eu procuro voltar assim bastante para prática, a dinâmica, do ensino na 

prática do instrumento... Né e também usando as músicas... mesmo que seja 

aquelas músicas já mais... que não seja tanto da realidade do mundo  infantil  

os adolescentes, mas eu procuro mostrar novidade na música na forma de 

algum arranjo na música,alguma  levada ...alguma  dinâmica dentro da 

música onde desperta um interesse novo pra eles ... (Salomão, Entrevista I, 

2015) 

Em suas aulas Salomão procura ministrar mais a prática, estimulando seus 

alunos a cantarem usando músicas atuais. Afirmou ainda que procura dinamizar as aulas 



tanto na escola quanto nas aulas particulares ensinando músicas antigas, pois, entende 

que essas músicas possuem uma levada mais fácil e facilita a assimilação do aluno. 

Sobre o planejamento de suas aulas o citado professor afirmou que prepara suas 

aulas particulares usando basicamente a experiência adquirida ao longo do tempo. Na 

escola onde trabalha o mesmo segue um planejamento de aula desenvolvido juntamente 

com os demais professores.  

Sobre a organização de suas aulas particulares, Salomão declara: 

No curso particular [...] eu chamo isso de curso livre... curso livre porque não 

tem tempo determinado o aluno fica o tempo que ele sente a necessidade de 

tá recebendo aquela formação, né, então não tem uma determinada, uma linha 

especifica de conteúdo, mas é claro né tem o básico, na medida em que for 

ficando eu vou desenvolvendo a sequencia de atividades. (Salomão, 

Entrevista I, 2015) 

Com relação aos materiais didáticos usados pelo professor em suas aulas, 

Salomão afirma ter uma grande dificuldade de acesso aos mesmos, pois na cidade não 

existem lojas que vendem esse tipo de material e a principal fonte de captação desses 

recursos é a internet ou a interação entre os professores. Salomão declarou que mesmo 

nos tempos atuais, com toda tecnologia, ainda tem dificuldade em se tratando do acesso 

ao material didático: 

Infelizmente a gente não tem muito material disponível não, mas graças a 

Deus que a gente tem a internet, o meu maior recurso que eu tenho hoje e 

vejo retorno dele, é a internet... E na cidade não tem lojas que vende material 

,quando eu consigo mesmo é através dessas experiências que eu falo ,que eu 

tenho com colegas né, agente ainda faz isso, e através da busca na internet. 

Até talvez material que a gente pede é através da internet. (Salomão, 

Entrevista I, 2015) 

 

Igualmente, relata que os alunos enfrentam maiores dificuldades em treinar em 

casa, pois acabam por não efetuar os exercícios com precisão dificultando o 

aprendizado. 

Visões sobre ser professor de violão e a formação universitária 

 

Para Salomão, o mais importante para um professor de violão é a dedicação, 

disciplina e preparação. Ele considera fundamental o preparo e a experiência adquiridos 



através dessas características acima, sendo que quanto mais experiência o professor 

adquirir, com mais qualidade o aluno poderá aprender.  

Assim considera o professor Salomão: 

... É isso que eu to falando o tempo todo aqui, é o estudo é a pesquisa e a 

troca de experiência eu creio que essas ferramentas seguras buscando investir 

nessas áreas já é um grande acervo de conteúdos, de possibilidades de se 

realizar deter um bom êxito com o ensino da música na sala de aula nas suas 

classes né... É a pesquisa, é o estudo é a troca de experiência e é claro 

também adquirir conteúdo, além da troca de informação e buscar material... 

(Salomão, Entrevista I, 2015) 

Dessa forma entende Salomão que o investimento em si mesmo, a disciplina e a 

troca de experiências proporciona ao professor competências para repassar seu 

conhecimento aos alunos. Salomão afirma que a melhor dica a ser dada a um futuro 

professor de violão é que os mesmos dediquem-se nos estudos da música e procurem 

sempre trocar experiências com professores mais velhos, investindo sempre no 

autoconhecimento para melhor se prepararem para lecionarem suas matérias. Entende 

que nos dias atuais essa busca do conhecimento se tornou mais fácil através da internet, 

pois na sua visão a internet tornou se um instrumento poderoso nessa caminhada na 

busca pelo aprimoramento musical. 

Quando questionado do por que buscou a Licenciatura em Música, Salomão 

conta que no início de sua caminhada na música o primeiro objetivo era apenas aprender 

tocar o instrumento com maestria, pois assim conseguiria se tornar um professor, foi 

somente depois de longo período lecionando violão que nasceu a ideia de buscar a 

formação universitária em música. Como assim afirma o professor Salomão: “foi 

devido ao fato de eu tá atuando na área né? e eu vejo que essa é uma necessidade como 

eu já acabei de afirmar.” (Salomão, Entrevista 1, 2015). 

Mesmo tendo esse desejo, o professor Salomão ainda não pôde buscar sua 

formação acadêmica pelo fato de até há pouco tempo atrás não existir um curso 

universitário de música na cidade de Buritis. Assim, com o passar do tempo a 

oportunidade apareceu com a instalação de um núcleo da UAB UnB na cidade. 

A respeito da relação entre sua atuação como professor e seu processo de 

licenciatura em música afirmou que: 



 É... Então esse processo é uma coisa assim interligada, né! Minha 

aprendizagem tem que ser constante, pra fazer coisas novas né... por que se 

não eu me limito e também para que eu possa adquirir esses elementos para 

poder atuar melhor, para poder adquiri mais segurança mais conteúdos de 

ensino e meu processo de aprendizagem é através de pesquisas, trocas de 

experiências com colegas em fim tem tudo haver os três ...foi com muito 

esforço e dedicação e até hoje tenho buscado superar as dificuldades. 

(Salomão, Entrevista I, 2015) 

 

Ainda no contexto da capacitação do professor, questionado qual a sua visão da 

sua própria atuação respondeu que: 

... Tem muitas expectativas em relação sua capacitação através da busca do 

conhecimento e do domínio do instrumento, pois também acha importante a 

busca pelo conhecimento teórico, para que assim possa melhor transferir esse 

conhecimento. (Salomão, Entrevista I, 2015) 

Dessa forma, Salomão entende que cursando a Licenciatura em Música 

melhoraria sua forma de ensinar e aumentaria o interesse dos alunos pelas aulas de 

música, como ele mesmo afirma:  

Poderá fazer uma grande diferença para o meu progresso para o meu êxito 

para minha realização no curso e eu vejo assim que é uma das maiores ou a 

maior ferramenta pra o processo de desenvolvimento docente de música vai 

ser a minha formação, habilitação... Graduação em música aqui da UnB então 

acho só as novidades de conteúdo que eu tenho adquirido nesse tempo que já 

estou, tem feito muita diferença na minha forma de ensinar na minha forma 

de relacionar com os alunos, de pesquisa também... Tem me ajudado muito... 

Eu creio que com certeza vai fazer uma grande diferença e no final vai ser... 

(risos). (Salomão, Entrevista I, 2015) 

Portanto, Salomão admite que a faculdade de música tem colaborado em sua 

atuação como professor, conciliando o seu conhecimento prático antes adquirido com o 

conteúdo aprendido na faculdade. Ainda nesse contexto, perguntado se acreditava que 

essa formação poderia colaborar na sua vida docente respondeu que acreditava que sim, 

pois no seu entendimento a licenciatura irá fazer uma grande diferença também com 

seus demais colegas de trabalho, pois seu currículo também ficará mais valorizado. 

Para corroborar com esse pensamento do professor Salomão, vejamos trecho do 

trabalho de Gomes (1998): 

(...) Formar-se, nesse sentido, é algo que “exige independência, liberdade, 

autonomia e se efetua como um desenvolver”. A pergunta era: como poderia 

saber da formação dos músicos das ruas, sem tomar visões estreitas da 

formação musical? A partir do depoimento dos músicos sobre suas histórias 

de vida e da escuta atenta às suas falas, passei a vislumbrar e considerar 

outros caminhos formativos. Procurei uma fundamentação teórica que 



ajudasse na construção de outro discurso sobre formação de músicos, 

considerando que a mesma envolve as experiências de vida e que estas são, 

também, processos formativos de aprendizagem. (GOMES, 1998 pag. 32) 

 

 

A partir do trecho acima, podemos pensar que a formação musical do professor 

Salomão não se deu somente através da academia, mas também de toda uma bagagem 

adquirida através do tempo e a experiências de vida pessoais de um professor. Sobre 

isso, Salomão declara que: 

Na verdade o que eu mais usei foi tirar a música de ouvido, eu tinha 

curiosidade de saber como eles tavam tocando ehhh... Procurando auxilio 

prático, por que euuuu... A principio ficava com aquele entusiasmo pra 

aprender, e quando eu via anuncio de métodos, pedidos de métodos através 

do correio, me entusiasmei até fiz alguns pedidos... Num sei eu não tinha 

muito conhecimento, eu não tinha nem um conhecimento de teoria então eu 

ficava completamente perdido com esses métodos, eu não tinha facilidade de 

compreender esses métodos daí... Como eu tive essa oportunidade de 

contatos com outros colegas... que tocavam pra mim foi o mais... heeeé ...  

Fundamental pra o meu desenvolvimento através de troca de experiências 

com eles, foi o que me ajudou mais... foi que me determinou mais mesmo no 

desenvolvimento no violão. (Salomão, Entrevista I, 2015) 

Dessa forma, pode-se levar em conta que o professor de violão começou a ser 

construído desde suas primeiras experiências musicais. Foi na fase da decisão de se 

aprender violão que tudo começou; nasceu ali o plano. Então o projeto começou a se 

transformar em realidade, pois às vezes dessa decisão de se aprender violão está 

nascendo um potencial professor de instrumento, assim como foi com o professor 

Salomão. Toda sua experiência adquirida na fase de aprendizagem e durante o tempo de 

atuação antes da licenciatura vai ajudá-lo de maneira sistemática quando terminar sua 

formação acadêmica. 

 

CONCLUSÃO 
 

 

 O presente trabalho se propôs a entender a trajetória de um professor de violão 

na cidade de Buritis, sendo que apresentei desde seu primeiro contato com o 

instrumento até sua atuação como professor na área. Também mencionei as dificuldades 

que o mesmo enfrentou em sua carreira de professor. 

 No início de sua trajetória como músico o entrevistado mencionou a importância 

do seu pai no aprendizado do instrumento musical, pois foi através do exemplo de seu 

pai como músico que o referido professor se interessou em aprender a tocar violão. 

Contudo, somente se desenvolveu na área quando obteve a colaboração dos seus 



colegas do colégio interno onde repassaram seus conhecimentos de forma prática ao 

professor Salomão, que logo assimilou esses ensinamentos não demorando também a 

repassá-los a outras pessoas interessadas em aprender a tocar violão começando assim, 

sua árdua caminhada como professor de música. 

Já como professor de violão, Salomão declarou basear-se mais no conhecimento 

prático do que teórico, pois, no caso do mesmo, a busca pelo conhecimento teórico se 

deu depois do aprendizado prático do instrumento. Esse professor contou às 

dificuldades que teve em busca do conhecimento, sendo que durante muito tempo 

contava somente com a troca de experiências e materiais didáticos com colegas da área. 

A oportunidade de realizar uma formação acadêmica se deu muito tempo depois de já 

ter se estabelecido como professor de violão.  

 Esse profissional ressalta que independente da formação acadêmica do professor 

de música, é muito importante o interesse de se obter sempre novos conhecimentos e a 

dedicação para continuar exercendo sua profissão com responsabilidade e amor 

podendo assim formar novos músicos. 
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APÊNDICE: 

 

Perguntas relacionadas na entrevista com o professor  

 

OBJETIVO: Investigar como um professor de música, que não teve a formação 

pedagógica - musical (Licenciatura em Música) ensina música. 

 

Dados Pessoais  

Nome Completo: Idade:  

Estado Civil: Local de Nascimento: 

Qual é o instrumento musical que você toca (entendendo a voz como instrumento)? 

Hoje, como é a sua atuação no campo da música? Leciona? Toca? Qual é o instrumento 

musical que você ensina (entendo a voz como instrumento)? 

Além da música, tem outra atividade profissional? 

Formação Musical 

O que o levou a aprender música? 

Como foi seu aprendizado?  

Você teve durante seu processo de aprendizagem aulas particular, em escolas de música 

ou pessoas que te ajudaram nesse processo?  



Relate um pouco sobre seu processo de aprendizagem quanto a livros, revistas, discos 

que você usou materiais que teve acesso, formas de aprender música (tirava música de 

ouvido, imitava algum instrumentista), entre outros.  

O professor de música 

Onde e como você começou a dar aulas de violão? 

Como foram suas experiências iniciais como professor?  

E atualmente, qual é a sua atuação como professor? Em que espaço atua? 

Quem são seus alunos e quais os seus interesses musicais? 

Como você trabalha com os interesses dos seus alunos? 

Você prepara suas aulas? Se sim, como prepara as mesmas?  

Como tem acesso a materiais didáticos, partituras, CD’s, e outros?  

Em sua opinião, quais são as maiores dificuldades dos alunos nas aulas? E como tenta 

saná-las?  

O que você considera importante para ser um professor de violão?  

Como você se percebe hoje como professor de violão? E quais são os seus projetos com 

relação a isso?  

Como você relaciona a sua forma de atuar como professor com a sua trajetória com a 

música e o seu processo de aprendizagem musical?  

Se hoje você pudesse dar ideias, sugestões, conselhos e dicas a um professor iniciante, o 

que traria de mais para ele?  

Por quais razões você buscou a Licenciatura em Música? Como você acredita que essa 

formação pode colaborar com a sua atuação? 

 

 



 

 

 

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE ENTREVISTAS E 
DEPOIMENTOS, IMAGENS E ÁUDIO. 

 
Eu, _____________________________________________________, RG 
_____________________________________________ declaro para os 
devidos fins que cedo os direitos sobre minha entrevista realizada em 
____/____/___ para o pesquisador 
____________________________________________________________, RG 
______________________________________, matrícula 
____________________, estudante do curso de Licenciatura em Música a 
Distância da Universidade de Brasília (UnB). Essa entrevista é parte da coleta 
de dados da pesquisa intitulada 
_______________________________________________________________, 
cujo objetivo geral é 
_______________________________________________________________.  
Cedo os direitos da participação nesse trabalho, sendo essa de caráter 
voluntário e não remunerado. Estou ciente de que os dados poderão ser 
utilizados integralmente ou em partes, sem condições restritivas de prazos ou 
citações, a partir dessa data, para divulgação dos resultados da pesquisa em 
publicações e/ou eventos acadêmicos e científicos. Essas informações ficarão 
sobre o controle e a cargo do pesquisador e professor orientador 
_______________________________________________________________. 
Fui informado também que essa entrevista foi gravada em áudio e/ou vídeo e 
que o material foi registrado com fins científicos.  Esses dados serão 
posteriormente transcritos e analisados, sendo que o vídeo e/ou áudio não será 
utilizado na divulgação dos resultados da pesquisa ou em nenhuma outra 
situação.  
Em relação ao uso de citações, autorizo explicitar minha identidade de acordo 
com uma das opções escolhidas por mim entre as abaixo indicadas 
(assinaladas com X), desde que sejam seguidos os princípios éticos da 
pesquisa acadêmico-científica. 
 

 Identidade utilizando meu nome e sobrenome 

 Identidade utilizando apenas meu primeiro nome 

 Identidade preservada utilizando nome fictício escolhido por mim 

 Outra indicada por mim 

  
Em caso de qualquer outro esclarecimento, estou ciente que o pesquisador fica 
a disposição, podendo ser contatado pelo email 
_______________________________________________, telefone 
__________________________________ ou através do contato com a 



professora supervisora da disciplina, Profa. Cassiana Zamith Vilela pelo email 
(cassianazamith@gmail.com). 
 
Sem mais, informo ter ficado com uma cópia desse documento. 
 
 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

mailto:cassianazamith@gmail.com

