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Resumo: Desenvolver a atividade de canto coral com adolescentes requer do regente e/ou 
educador musical um conjunto de conhecimentos que o tornam apto para o trabalho docente 
com essa faixa etária. Desta forma, este projeto propõe uma pesquisa que busca identificar os 
saberes necessários à prática do regente de coro juvenil, sob a ótica dos próprios regentes que 
atuam em três coros juvenis, sendo dois deles da cidade de Curitiba e um da cidade de 
Maringá. O referencial teórico adotado privilegiará a obra de Tardif (2012) e Charlot (2000), 
que tratam sobre os saberes docentes. Os objetivos específicos são: analisar as interfaces da 
atividade de regente-educador; verificar em que instância a atividade de canto coral para 
adolescentes se configura como atividade de educação musical; identificar nas práticas 
habituais de regentes de coros juvenis elementos que podem ser utilizados como propostas de 
educação musical e discutir as possibilidades metodológicas para o trabalho com coros 
juvenis. A metodologia utilizada na pesquisa de campo consistirá em um estudo multicaso 
com abordagem qualitativa. As técnicas de coleta de dados utilizadas serão a observação e 
entrevistas semiestruturadas com os regentes dos coros investigados. As contribuições que os 
produtos resultantes desta pesquisa trarão se circunscrevem na área da Educação Musical e da 
Regência Coral, proporcionando aos regentes e educadores musicais a reflexão a respeito de 
sua formação pedagógico-musical, fazendo com que busquem a cada dia desenvolver um 
trabalho que atenda às características fisiológicas, emocionais, sociais e musicais de seu grupo 
coral.  
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Introdução 

O papel do regente frente ao coro tem sido tema de diversas discussões  sejam elas 2

em coros escolares, coros de empresas, coros amadores ou profissionais. De acordo com 

Mardini (2007, p. 31), o regente é o profissional habilitado a trabalhar com os mais variados 

grupos vocais ou instrumentais, conduzindo-os de acordo com seus objetivos e propostas e 

auxiliando no desenvolvimento musical e social de seus cantores ou instrumentistas. 

Figueiredo (1990) comenta que é fundamental que os regentes reflitam sobre a atividade 

coral, lembrando-se de sua função educacional, pois “através dessa reflexão haverá maiores 

possibilidades de desenvolvimento consistente do conhecimento musical, que conduzirá, 

seguramente, ao aprimoramento da prática coral” (FIGUEIREDO, 1990, p.90). 

A construção do domínio técnico específico da área de regência coral é decorrente do 

conhecimento e da habilidade musical que o indivíduo adquire e desenvolve através de suas 

experiências. Entretanto, a formação musical do regente deve envolver os domínios técnico e 

musical, propiciando uma formação profissional ampla, atendendo às demandas dos diversos 

setores da sociedade, como universidades, empresas, escolas e outras instituições, que buscam 

profissionais capacitados para desenvolverem um trabalho de qualidade em seus coros. 

A atividade coral, principalmente quando trabalhada com a faixa etária juvenil, 

requer um direcionamento de estudo por parte do líder. Atualmente, nota-se que as 

habilidades do regente frente ao coro vão além de seus conhecimentos sobre regência coral, 

pois ele é também “um educador musical, e serve de exemplo para seus coralistas que o 

percebem neste papel” (HERR, 1998, p.56). De acordo com Mardini (2007) é importante que 

a prática musical do regente esteja alicerçada na “mediação entre a fundamentação teórica e 

técnica necessária ao desenvolvimento de sua atividade no coro e o conhecimento acerca das 

questões próprias da adolescência” (MARDINI, 2007, p.33). Além disso, “o papel que o 

regente tem na condução de seu grupo musical envolve capacidade de liderar o grupo e 

 TEIXEIRA, 2005; FIGUEIREDO, 2006; COSTA, 2007; FUCCI-AMATO, 2007.2
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motivar cada um de seus componentes, levando-os a uma vivência musical proveitosa do 

ponto de vista pessoal e comunitário” (FUCCI-AMATO; AMATO NETO, 2007, p.5). 

Justificativas 

O canto coral é uma das manifestações artísticas mais acessíveis a diferentes grupos 

sociais, uma atividade que possibilita o acesso de todas as pessoas à música e que necessita de 

poucos recursos para ser implantado, pois utiliza-se basicamente do corpo e da voz como 

instrumento musical. Vertamatti (2008, p. 25) afirma que a prática de canto coral é uma 

atividade que vem crescendo em diversos setores, seja em escolas particulares ou públicas, ou 

mesmo em outras instituições, como organizações não governamentais, clubes, Prefeituras e 

instituições culturais em geral. A autora relata que independentemente dos objetivos dos 

criadores dos corais, que podem ser musicais, culturais ou quaisquer outros, a prática coral, de 

uma maneira ou de outra, está se tornando presente na vida do ser humano.  

Com isso, surge a necessidade de reflexão a respeito da formação do profissional que 

irá trabalhar com grupos corais. Trazendo o foco para o coro juvenil, a escolha desse tema, 

saberes para a prática do canto coral com adolescentes, deve-se ao interesse em ampliar os 

conhecimentos nessa área, considerando que durante os cursos de graduação em regência 

coral nas universidades brasileiras é enfatizado o trabalho com coro adulto. Segundo uma 

verificação no currículo dos cursos de regência coral em oito universidades brasileiras , 3

constatou-se que nenhum curso oferece, especificamente, disciplinas voltadas ao trabalho com 

coro juvenil.  

Os pressupostos que orientam esta investigação levam em conta que regente de coro 

juvenil é também um educador musical e que além de conhecer aspectos da regência e do 

 USP, UNESP, UNICAMP, UEM, UFRGS, UFRJ, UBM, CBM. O currículo dos cursos de graduação em 3

regência coral foi encontrado nos sites das respectivas instituições, exceto da UNICAMP. Nesta universidade, a 
confirmação de que o curso não oferece disciplinas relativas ao trabalho com coro juvenil se deu através de 
mensagem eletrônica do coordenador do curso.  
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canto coral, precisa também conhecer sobre a adolescência para assim desenvolver uma 

prática musical adequada às condições fisiológicas, emocionais e sociais de seu grupo.  

Objetivo geral 

Identificar os saberes necessários à prática do regente de coro juvenil, sob a ótica dos 

próprios regentes que atuam nesses espaços. 

Objetivos específicos 

Analisar as interfaces da atividade de regente-educador. 

Verificar em que instância a atividade de canto coral para adolescentes se configura 

como atividade de educação musical. 

Identificar nas práticas habituais de regentes de coros juvenis elementos que podem 

ser utilizados como propostas de educação musical. 

Verificar a formação pedagógico-musical dos regentes. 

Discutir as possibilidades metodológicas para o trabalho com coros juvenis. 

Referencial teórico 

Utilizar-se-á como referencial teórico para este trabalho as ideias de Tardif (2012). 

Algumas concepções de Charlot (2000) também serão abordadas neste capítulo, dada sua 

contribuição para a temática através da consolidação das pesquisas sobre a relação com o 

saber, a partir das proposições estudadas pelo grupo Escol – Éducation, Socialisation et 

Collectivités Locales, da Universidade de Paris. 

Para dar início às proposições acerca do saber, Tardif (2012, p. 9) indaga sobre o seu 

significado, sobre o conceito da expressão “saber”, apresentando sua teoria sobre qual o 

sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades ou aptidões e 

as atitudes dos docentes, ou seja, a natureza dos saberes, que foi muitas vezes chamada de 

saber, saber fazer e saber ser. Para Charlot (2000), “qualquer tentativa para definir o saber faz 
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surgir um sujeito que mantêm com o mundo uma relação mais ampla do que a relação de 

saber” (CHARLOT, 2000, p. 59). Diante dessa afirmação, o autor considera que as relações 

com o saber são relações sociais, pois o saber é uma construção histórica e coletiva, da qual o 

sujeito se apropria estando em relação com ele mesmo, com outros sujeitos e com o mundo. 

“A relação com o saber se constrói em relações sociais de saber” (CHARLOT, 2000, p. 86). 

Tardif (2012, p. 11-16) apresenta vários argumentos a fim de justificar sua posição 

no que se refere ao fato de afirmar que o saber dos professores é social. Primeiramente, o 

autor relata que considera o saber social porque é compartilhado por todo um grupo de 

agentes, isto é, os professores, que possuem formação comum, trabalham e realizam 

atividades em um mesmo ambiente, estão sujeitos às regras do estabelecimento, escrevem 

planejamentos, desenvolvem práticas coletivas, etc. Em segundo lugar, o saber é social 

porque para se adquirir e utilizar os seus saberes, os professores dependem de um sistema que 

garante a sua legitimidade e orienta sua definição e utilização, bem como as universidades, a 

administração escolar, os grupos de pesquisa, os sindicatos, o Ministério da Educação, enfim, 

todos os sistemas que possuem relação direta ou indireta com a atividade educacional. O 

saber também é social porque os objetos do saber são objetos sociais, ou seja, são práticas 

sociais, e o que os professores ensinam e sua maneira de ensinar se transformam e evoluem 

com o tempo e com as mudanças que acontecem na sociedade. O saber é adquirido no 

contexto de uma sociedade profissional, ao longo da carreira profissional do professor, 

durante suas relações com o mundo e com os sistemas simbólicos (CHARLOT, 2000). 

Os saberes docentes apresentam algumas características, que foram apontadas por 

Tardif (2012, p. 260-267), envolvendo o trabalho docente e suas interações com a sociedade. 

O autor afirma que os saberes docentes são temporais, ou seja, são adquiridos no decorrer do 

tempo, em pelo menos três sentidos: (1) durante a trajetória de vida, durante a história 

familiar, e sobretudo durante a história escolar do indivíduo;  (2) porque os primeiros anos de 

docência são decisivos na obtenção do sentimento de competência e no estabelecimento das 
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rotinas de trabalho; (3) porque os saberes são utilizados e se desenvolvem durante o ciclo de 

carreira, durante o processo de vida profissional de longo prazo.   

Os saberes também possuem como características a pluralidade e heterogeneidade, 

“porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber fazer bastante 

diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 

2012, p. 18), ou seja, não existe somente um saber, existem vários saberes, e dentro dessa 

quantidade, são diferentes.  

Os saberes docentes se caracterizam, também, como personalizados e situados. 

Personalizados porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada um tem sua história, cada 

um tem sua cultura e se utiliza dela nas relações com o saber. Para Tardif (2012), os saberes 

profissionais  

[...] são fortemente personalizados, ou seja, que se trata raramente de saberes 
formalizados, de saberes objetivados, mas sim de saberes apropriados, 
incorporados, subjetivados, saberes que é difícil dissociar das pessoas, de 
sua experiência e situação de trabalho (TARDIF, 2012, p. 265). 

Os saberes dos professores são situados porque eles “são construídos e utilizados em 

função de uma situação de trabalho particular” (p. 266), variando de acordo com o ambiente 

em que a prática pedagógica acontece, por exemplo, turmas e escolas diferentes, com classes 

sociais diferentes, enfim, para cada ambiente, o docente precisa adequar o seu saber, saber ser 

e saber fazer. 

A última caraterística apontada por Tardif (2012) para os saberes docentes se 

relaciona com o fato de que “o objeto do trabalho docente são seres humanos e, por 

conseguinte, os saberes dos professores carregam as marcas do ser humano” (TARDIF, 2012, 

p. 266). Salienta-se, nesse argumento, a relação dos indivíduos envolvidos na ação docente, 

ou seja, a relação entre professor e aluno, em um sentido individual. Para que essa relação 

aconteça, os professores precisam estar dispostos a conhecer e compreender os alunos em 
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suas particularidades individuais, o que demanda do professor a aquisição de sensibilidade 

relativa às diferenças entre os alunos. 

As características apontadas por Tardif (2012) para os saberes docentes vêm ao 

encontro com o pensamento de Charlot (2000). Este último menciona que  

[...]a situação do aprendizado não é apenas marcada pelo local e pelas 
pessoas. Aprender, sob qualquer figura que seja, é sempre aprender em um 
momento de minha história, mas também, em um momento de outras 
histórias: as da humanidade, da sociedade na qual eu vivo, do espaço no qual 
eu aprendo, das pessoas que estão encarregadas de ensinar-me (CHARLOT, 
2000, p. 67-68). 

Tardif (2012, p. 36-41) esclarece que os saberes docentes se constituem de diversos 

saberes provenientes de fontes distintas. O autor classifica os saberes dos professores 

propondo uma tipologia baseada em sua origem social e em seus modos de integração no 

magistério: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

saberes experienciais. 

Primeiramente, o autor apresenta os saberes da formação profissional, caracterizados 

pelo conjunto de saberes que são transmitidos pelas instituições de formação de professores, 

como os cursos de magistério, os cursos de graduação em Pedagogia, as faculdades de 

ciências da educação, ou seja, os cursos que se destinam à formação inicial do professor. 

Esses saberes são divididos em duas categorias: os saberes das ciências da educação, que são 

incorporados à vida do professor durante sua formação inicial ou continuada; e os saberes de 

ideologia pedagógica, apresentados como doutrinas ou concepções procedentes de reflexões 

sobre a prática educativa, sobre a didática, sobre a maneira de ensinar dos professores. Como 

exemplo desse saber, podem-se citar as doutrinas da ‘escola nova’ e da ‘pedagogia 

reformista’. Essas doutrinas e ideologias filosóficas fornecem ao professor uma orientação 

pedagógica que o auxiliará em algumas formas de saber fazer, bem como acrescentam uma 

ideologia à profissão, já que foram incorporadas à formação profissional dos professores.  
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A prática docente, de acordo com Tardif (2012), engloba, além dos saberes gerados 

pelas ciências da educação e dos saberes da ideologia pedagógica, os saberes disciplinares. 

Tais saberes são estabelecidos e selecionados pelo estabelecimento de ensino que atua na 

formação do professor, ou seja, as instituições universitárias. Em formato de disciplinas, esses 

saberes “emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes” (TARDIF, 

2012, p. 38), correspondentes aos diversos campos de conhecimento, como por exemplo, 

história, geografia, matemática, literatura, artes.  

No decorrer da carreira como docente, os professores acumulam conhecimentos 

sobre os conteúdos, objetivos, metodologias, discursos, programas escolares e projetos 

políticos pedagógicos. Esses documentos servem para orientar o trabalho do professor em sala 

de aula e este, por sua vez, deve aprender a aplicar as propostas indicadas nos documentos. 

Esses saberes são os chamados saberes curriculares.  

Todos esses saberes, de formação profissional, disciplinares e curriculares 

encontram-se numa situação de exterioridade em relação à prática docente, pois os 

professores não participam de sua escolha ou criação, são saberes externos ao professor e à 

sua prática cotidiana, diferentemente dos saberes experienciais, que são baseados no exercício 

de suas funções, no conhecimento do seu meio, na prática de sua profissão, nas experiências e 

vivências de cada professor. Estes saberes, de acordo com os próprios professores, se 

constituem nos “fundamentos da prática e da competência profissional” (TARDIF, 2012, p. 

32).  

A fim de identificar e classificar os saberes dos professores, Tardif (2012, p. 63) 

apresenta um quadro contendo um modelo tipológico que tenta dar conta do pluralismo 

profissional. O quadro 1 relaciona-se com os espaços de formação e atuação dos professores, 

com os instrumentos e com as experiências de trabalho, evidenciando as fontes de aquisição 

desse saber e a maneira de integração no trabalho docente. 

Quadro 1 - Os saberes dos professores 
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Fonte: TARDIF, 2012, p. 63. 

Encaminhamentos metodológicos 

O método de pesquisa escolhido para esta investigação foi o estudo multicaso, 

também chamado de estudo de casos múltiplos. Para o desenvolvimento da pesquisa, utiliza-

se a abordagem qualitativa, que se constitui em uma modalidade investigativa que “valoriza a 

maneira própria de entendimento da realidade pelo sujeito” (GATTI; ANDRÉ, 2010, p. 30). 

As etapas da pesquisa compreenderão: 

Saberes docentes Fontes sociais de aquisição Modos de integração no trabalho 
docente

Saberes pessoais dos 
professores

A família, o ambiente de 
vida, a educação no sentido 
lato, etc.

Pela história de vida e pela 
socialização primária

Saberes provenientes 
da formação escolar 
anterior 

A e s c o l a p r i m á r i a e 
secundária, os estudo pós-
s e c u n d á r i o s n ã o 
especializados, etc.

Pela formação e pela socialização 
pré-profissionais

Saberes provenientes 
d a f o r m a ç ã o 
profissional para o 
magistério

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 
estágios, os cursos de 
reciclagem, etc.

Pela formação e pela socialização 
profissionais nas instituições de 
formação de professores

Saberes provenientes 
dos programas e livros 
didáticos usados no 
trabalho

A u t i l i z a ç ã o d e 
“ f e r r a m e n t a s ” d o s 
professores: programas, 
livros didáticos, cadernos de 
exercícios, fichas, etc.

Pela utilização de “ferramentas” de 
trabalho, sua adaptação às tarefas

Saberes provenientes 
d e s u a p r ó p r i a 
e x p e r i ê n c i a n a 
profissão, na sala de 
aula e na escola 

A prática do ofício na escola 
e n a s a l a d e a u l a , a 
experiência dos pares, etc.

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional

  

XXI Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical Ciência, tecnologia e inovação: 
perspectivas para pesquisa e ações em educação musical 

Pirenópolis, 04 a 07 de novembro de 2013  

 



A) Consolidação do referencial teórico, ampliando o diálogo entre Tardif (2012) e 

Charlot (2000); 

B) Coleta de dados por meio de observações nos ensaios dos coros (conduzidas a 

partir da concretização das categorias de análise, que foram elaboradas e 

definidas a fim de direcionar o levantamento dos dados) e entrevistas 

semiestruturadas com os regentes (será realizada duas entrevistas com cada 

sujeito); 

C) Transcrição das entrevistas;  

D) Análise dos dados e redação do texto com as informações coletadas.  

A partir dos dados coletados, a proposta de trabalho pretende verificar se os saberes 

apontados pelos regentes se enquadram na tipologia proposta por Tardif (2012), bem como 

examinar se o discurso de cada sujeito, referente à sua formação e aos saberes que acredita 

serem necessários ao regente de coro juvenil condiz com sua prática no coro. Com isso, a 

pesquisa pretende contribuir no sentido de fomentar a discussão e reflexão de regentes e 

educadores musicais sobre sua formação e prática pedagógica, fazendo com que busquem 

desenvolver um trabalho que atenda às características fisiológicas, emocionais, sociais e 

musicais de seu grupo.  
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