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A Metodologia da Problematização apresenta-se como uma alternativa de estudo e pesquisa 

possível para ser utilizada durante o estágio curricular supervisionado, a fim de proporcionar ao 

licenciando um caminho capaz de orientar sua prática pedagógica de forma a desenvolver sua 

autonomia intelectual. Como todo o método, segue um conjunto de técnicas, procedimentos e 

atividades encadeadas a partir de um problema detectado na realidade (BERBEL, 1999, p. 8-10), 

trazendo consigo uma determinada concepção de educação. Assim, o principal objetivo desta 

pesquisa foi desenvolver uma proposta pedagógico-musical, integrando as áreas de música e 

teatro, a fim de analisar como o uso da Metodologia da Problematização pode contribuir no 

processo de formação docente durante o estágio curricular supervisionado em música. O Arco de 

Maguerez, composto por cinco etapas, é utilizado na Metodologia da Problematização. 

Observação da realidade ou Problematização é a primeira delas, que consiste em estudar 

problema(s) extraído(s) da realidade vivida. Buscar respostas para esse(s) problema(s) é a 

segunda etapa, denominada de Pontos-chave. Em seguida, a Teorização, pressupõe mergulhar nas 

fontes de informação e conhecimento, a fim de rever a visão inicial decorrente do senso comum 

sobre o(s) problema(s) identificado(s). É necessário chegar a conclusões abstraídas a partir da 

análise e discussão dos dados. A penúltima etapa é Hipóteses de solução. Consiste em elaborar e 

registrar hipóteses de solução para o(s) problema(s) estudado(s), de modo que resultem em 

diferentes ações que possam transformar e “exercer uma diferença na realidade de onde se extraiu 

o problema” (BERBEL, 1999, p. 6), o que possibilitará, então, a realização da próxima etapa que 

é colocar em prática essas ações. A pesquisa empírica foi desenvolvida em um Curso de 

Formação de Professores de Educação Infantil oferecido pela Secretaria Municipal de Educação 

durante os meses de abril a dezembro de 2016. Participaram do referido curso professores e 

profissionais da Educação Infantil, totalizando 14 integrantes de um grupo teatral, entre eles, dois 

homens e 12 mulheres com idades entre 25 e 55 anos. Esse grupo trabalha com linguagem teatral 

na Educação Infantil, além da montagem de espetáculos cênicos-musicais que são apresentados 

de forma gratuita nas Creches e Núcleos de Educação Infantil. O curso se desenvolveu tendo 

como propósitos: (a) formação em Música e formação em Teatro separadamente em dias e 

horários distintos; (b) formação em Música e Teatro simultaneamente no mesmo dia e horário; e, 

(c) apresentações da performance do espetáculo cênico-musical. Durante a realização do curso 

foram registradas duas reuniões em áudio e 29 encontros em vídeo. Os problemas extraídos da 

realidade foram: (1) conhecer as vivências que os integrantes do grupo tiveram com o estudo de 

música; e (2) realizar um curso de formação que reverberasse tanto na atuação em sala de aula 

com crianças pequenas quanto na apresentação da performance do espetáculo. Na segunda etapa, 
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pontos-chave, foram levantadas reflexões sobre o que poderia ter originado os problemas, como: 

formação em música e trabalho interdisciplinar. Na etapa seguinte, teorização, escolheu-se a 

forma de estudo e as fontes de informação. Assim, buscamos subsídios na literatura para poder 

refletir, por um lado, sobre o ensino de música para aqueles com formação em cursos de 

pedagogia e, por outro, sobre os princípios do trabalho interdisciplinar. Ações diferentes devem 

ser elaboradas na etapa hipóteses de solução para que se possa realizar alguma mudança na 

realidade estudada. Com base no estudo realizado, enumeramos algumas hipóteses: (a) 

Aprofundar as experiências musicais dos participantes do curso por meio da expressão vocal, 

instrumental e corporal, de forma lúdica e criativa; (b) Realizar jogos rítmicos e melódicos, 

experimentação e problematização de atividades musicais que envolvam composição, teoria 

percepção e análise musical, percussão corporal, e instrumentos convencionais e não-

convencionais construídos a partir de objetos e materiais recicláveis; e (c) Usar tecnologias e 

dispositivos móveis para o desenvolvimento das atividades e para o registro dos dados com fins 

investigativos. Finalmente, na etapa da aplicação à realidade, foi possível aprofundar atividades e 

conteúdos musicais interligados, exigindo dos integrantes uma evolução gradativa durante o 

curso, pois o grau de dificuldade para dominar as técnicas e habilidades musicais ao longo das 

aulas eram cada vez maiores. Destacam-se as seguintes atividades: contação de histórias, criação 

livre e espontânea de paisagem sonora, composição de sonoplastia de um vídeo disponível no 

youtube, criação de sonoplastia com o mapeamento do vídeo de uma cena do espetáculo cênico-

musical apresentado pelo grupo no ano anterior, análise da filmagem da apresentação da 

performance do espetáculo, execução do conduíte e uso de aplicativos gratuitos para celular para 

aprender a afinar o conduíte. Este trabalho permitiu refletir sobre temáticas. A primeira versa 

sobre o estágio curricular supervisionado como um lugar de construção e reflexão das práticas 

docentes. Foi importante para a formação da licencianda desenvolver o estágio com esses 

profissionais e professores, pois é uma grande responsabilidade trabalhar com formação docente. 

A interdisciplinaridade, por sua vez, foi um procedimento didático-metodológico adotado durante 

o curso sendo, assim, necessário estudar sobre seus princípios, possibilidades e limites. Música e 

Teatro foi a interface que se estabeleceu entre essas duas áreas de conhecimento. A Metodologia 

da Problematização é uma alternativa que está sendo estudada por nós como uma possível 

contribuição para a área de educação musical. É uma abordagem que reflete sobre a realidade, ou 

seja, sobre uma situação concreta, conduzindo o estudante a tornar-se comprometido a intervir 

para modificar essa realidade. A estagiária neste estudo demonstrou autonomia para identificar os 

problemas e buscar possíveis alternativas de solução. Para isso, teve iniciativas próprias tanto 

para estudar quanto para atuar em campo. Diante disso, é possível a proposição de duas ações 

concretas: incluir disciplinas relacionadas com a metodologia da problematização na grade do 

curso de Licenciatura em Música como forma de preparação para o estágio e compartilhar esse 

método com outros cursos, como por exemplo a pedagogia, pois, são esses profissionais que irão 

atuar na disseminação de vivências e conhecimento que podem transformar a realidade do mundo 

profissional. 
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