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Descrição: Notas introdutórias sobre o objeto de estudo O projeto Educação Musical e 

Pesquisa (auto)biográfica – Desafios epistêmico-metodológicos desenvolve-se no âmbito do 

Grupo de Pesquisa: Educação Musical Escolar e Autobiografia – GEMAB e integra a Linha de 

Pesquisa Educação Musical e pesquisa autobiográfica, inserido no Programa de Pós-

Graduação em Música da Universidade de Brasília. A pesquisa que se ocupa com a música nos 

contextos educativo-musicais, com destaque para as escolas de educação básica (Vertente I) 

trabalha, também, com construção de Histórias de Vida de destacados educadores musicais 

brasileiros (Vertente II). As características deste projeto são voltadas para o ensino e a 

aprendizagem da música em contextos educativos, como um processo amplo implicado no 

desenvolvimento, formação e autoformação da pessoa destacando seus entrelaçamentos 

com as histórias de vida. Acolhe também estudos e pesquisas em educação musical que 

potencializam a dimensão pedagógica da experiência humana em suas interações com os 

aspectos educacionais, sociais, biográficos, culturais dos sujeitos e das subjetividades na 

sociedade contemporânea, na perspectiva da musicobiografização. Nosso esforço, nesse 

sentido, é pelo fato desse tipo de abordagem teórico e metodológica ser ainda pouco 

desenvolvida no campo da Educação Musical, pois conforme Abreu (2017), A maioria dessas 

pesquisas tem se utilizado da Pesquisa (Auto)biográfica para ampliar questões teórico-

metodológicas, relacionadas à produção do conhecimento da área de Educação Musical no 

Brasil. Isso significa dizer que ainda são incipientes as pesquisas que buscam problematizar o 

campo da Educação Musical, aproximando objetos de estudos da Educação Musical e 

Pesquisa (Auto)biográficas pelo viés epistemológico. (ABREU, 2017, p. 137) No que se refere 

à Vertente II do projeto guarda-chuva de Abreu (2016), esta tem como objeto as histórias de 

vida de destacados educadores musicais e sua importância na História da Educação Musical 

do Brasil, no que tange à compreensão de como o campo da Educação Musical vem se 

configurando. É nesse sentido que procuraremos avançar no conhecimento de nosso objeto 

de estudo para o qual as histórias de vida têm grande representatividade. Desse modo, 

procuramos afinar mais o aporte teórico-metodológico da pesquisa que emprega as 

narrativas e outras fontes para construir as histórias de vida de educadores musicais, 

ampliando pesquisas desenvolvidas em parcerias com pesquisadores colaboradores. Essa 



vertente da pesquisa está inserida, em forma de subprojeto, na pesquisa em rede 

desenvolvida pela pesquisadora Maria Helena Menna Barreto Abrahão, nível 1A do CNPQq, 

que desenvolve o projeto “O sujeito singular-plural – narrativas de vida, identidade, docência 

e educação continuada do professor”, tendo a abrangência de “um guarda-chuva” que acolhe 

projetos de diversas áreas do conhecimento, no âmbito do qual venho colaborando com 

textos solo e, também, com textos decorrentes de dissertações orientadas (ABREU, 2016; 

BRAGA; ABREU, 2018). Convém salientar que a referida pesquisadora foi também supervisora 

da minha pesquisa de pós doutorado. Portanto, esse projeto que é da área de educação 

musical faz parte de uma rede de projetos interdisciplinares que desenvolvem pesquisas 

(auto)biográficas de destacados Educadores Musicais Brasileiros. Com isso, acreditamos estar 

ampliando o campo da educação musical dialogando com diversas áreas do conhecimento. 

No campo de pesquisa (auto) biográfica cabe nos perguntar sobre que tipo de conhecimento 

é possível gerar com base nessas narrativas de si e qual é a sua relevância para o campo da 

educação musical no que concerne as especificidades epistemológicas do conhecimento que 

ela produz contribuindo para a construção de novas formas de se ocupar com estudos que 

tratam da relação da pessoa com a música e os meios de pesquisa sobre ela e com ela. Assim 

como entende Kraemer (2000, p. 54-55), que “através da ocupação com a história, os sentidos 

de ações humanas, contextos definidos socialmente e possibilidades subjetivas de formação 

são desvelados”, parto do pressuposto que uma das maneiras de falar sobre o campo da 

educação musical é partir do próprio sujeito, das histórias que ecoam e que fazem 

ressonâncias de si. Por certo, são nos ecos de nossas histórias que encontramos as 

ressonâncias que são nada mais que processos que fazem avançar em questionamentos e 

indagações produzindo a compreensão de uma relação pessoal com processo de produções 

de sentidos como seres sociais e históricos. Ao relacionar a exposição acerca da pesquisa 

(auto) biográfica com discussões que tratam de epistemologias da educação musical penso 

ser este um assunto complexo. Com relação às complexidades desse campo requer-se um 

empreendimento reflexivo em relação às implicações músico-históricas, estético-musicais, 

músico-psicológicos, sócio-musicais etnomusicológicas, teóricos musicais e acústica (SOUZA, 

1996, p. 15), as quais acrescento também as musicobiográficas. Diante disso, a pesquisa em 

destaque caracteriza-se como um estudo que se ocupa com os aspectos músico-históricos, 

pedagógico-musicais e musicobiográficos para que façam emergir na história de vida de 

educadores musicais brasileiros uma compreensão do campo da educação musical na 

perspectiva de professores e pesquisadores. A representatividade da História da Educação 

Musical no Brasil aliada à história de vida de destacados educadores musicais brasileiros, 

apresenta-se prenhe de possibilidades para a fertilização de teorias implicadas às áreas de 

Educação Musical e Pesquisa (Auto)biográfica. Assim, a pesquisa justifica-se pela relevância 

da proposta que culminará na abrangência e riqueza do material para a análise e 

profundidade que a construção da Educação Musical bem como das histórias de vida e sua 

relação com os contextos sócio-político-culturais pertinentes que a pesquisa exige. Para 

nortear o objeto de estudo proposto tomo como objetivo: Interrogar os fundamentos da 

pesquisa (auto)biográfica em Educação Musical, com a finalidade de compreender 

perspectivas epistêmico-metodológicos em Educação Musical. Etapas previstas e resultados 

esperados para a pesquisa. Durante todo o desenvolvimento da pesquisa será feita a 

atualização do estado do conhecimento nas áreas de Educação Musical e Pesquisa 



(Auto)biográfica para a análise e metacompreensão das narrativas produzidas para a pesquisa 

e posterior publicação. A previsão das atividades para o desenvolvimento do presente projeto 

consiste em etapas semestrais. Nessas etapas serão produzidos relatórios de pesquisa da 

pesquisa concluída por alunos de PIBIC e mestrado-acadêmico abrangendo dados e 

metacompreensão de análises relativas ao desenvolvimento e achados de pesquisa. A 

infraestrutura para o desenvolvimento do projeto compreende: instalações específicas para 

o trabalho no Grupo de Pesquisa GEMAB e realização do seminário com os participantes de 

todo o processo de pesquisa para análise e discussão de elementos conceituais e de aplicação 

prática auferidos como conhecimento significativo no desenvolvimento da pesquisa. 
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