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RESUMO 

 

 

 

WEIDNER, Keroll E. Uma década de Cordas na UDESC: Estudo com os 
bacharéis egressos dos cursos de Violino e Viola entre 2000 e 2010. 59 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Música – Área: Viola) – 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Bacharelado em Música/opção Violino e 
Viola, Florianópolis, 2011. 

 

 

A discussão acerca da profissionalização do Músico se apresenta de 
fundamental importância, pois além de ser uma área pouco explorada em âmbito 
estadual e nacional potencializa a reflexão a respeito da regulamentação da 
profissão, condições de trabalho, reconhecimento artístico e profissional, formação e 
realização pessoal do músico. Partindo dessa contextualização, a presente pesquisa 
tem como ponto de partida, os alunos egressos do curso de Bacharelado em Violino 
e Viola da UDESC formados entre os anos de 2000 a 2010.  Iniciar um levantamento 
de dados acerca do bacharel formado pela UDESC apresenta-se de extrema 
importância para traçar um mapa da atual situação desse campo de trabalho, assim 
como o desenvolvimento de novas perspectivas com relação ao desenvolvimento 
deste profissional. Dessa maneira, a presente pesquisa mostra-se relevante quanto 
ao levantamento de dados sobre esses alunos egressos principalmente pela atual 
falta de informação quanto ao acompanhamento destes. Compreender onde e como 
estes egressos estão inseridos profissionalmente pode contribuir com novas 
perspectivas para os atuais alunos do curso, assim como um retorno ao próprio 
curso em si, quanto ao seu desempenho nos objetivos de formar profissionais 
bacharelados em um determinado instrumento. O método de coleta de dados 
aplicado é o questionário semi-estruturado e a análise dos dados tem um caráter 
misto, considerando que o questionário apresenta questões qualitativas e 
quantitativas.   

 

 

Palavras chaves: Profissionalização do músico. Formação profissional. 

Bacharelado em música.  Acompanhamento de egressos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa corresponde ao Trabalho de Conclusão de Curso do 

Bacharelado em Música/opção Viola e tem como seu ponto de partida, os alunos 

egressos do curso de Bacharelado em Violino e Viola da UDESC formados entre os 

anos de 2000 a 2010. As questões abordadas pela pesquisa discutem aspectos 

como a profissionalização do músico, a natureza e relevância de seu processo de 

formação antes e durante a graduação. Além disso, incluem um breve histórico 

sobre o curso de bacharelado em Música da UDESC e da necessidade de 

acompanhamento dos alunos egressos. 

Com essa amostra determinada, o método de coleta de dados aplicado é o 

questionário semi-estruturado, com questões abertas e fechadas. A análise dos 

dados tem um caráter misto, considerando que o questionário apresenta questões 

qualitativas e quantitativas.  A abordagem tem um caráter mais qualitativo quando 

são realizadas reflexões acerca da profissionalização do músico e sua formação, 

assim como uma abordagem mais quantitativa quando questões como idade, sexo, 

e outros pontos mensuráveis são levantados. Iniciar um levantamento de dados 

acerca do bacharel formado pela UDESC apresenta-se de grande importância para 

traçar um mapa da atual situação desse campo de trabalho, assim como o 

desenvolvimento de novas perspectivas com relação ao desenvolvimento deste 

profissional. 

A presente pesquisa mostra-se relevante quanto ao levantamento de dados 

sobre os alunos egressos do curso principalmente pela atual falta de informação 

quanto ao acompanhamento destes. Não há registros quanto à inserção destes 

alunos no mercado de trabalho bem como um acompanhamento mais próximo de 

seu desenvolvimento. Compreender onde e como estes egressos estão inseridos 

profissionalmente pode contribuir com novas perspectivas para os atuais alunos do 

curso. Assim como um retorno ao próprio curso, quanto ao seu desempenho nos 

objetivos de formar profissionais bacharelados em um determinado instrumento.  

A pesquisa tem como seu objetivo geral, identificar onde estão e como atuam 

profissionalmente os alunos egressos do bacharelado em violino e viola da udesc 



10 
 

entre os anos de 2000 e 2010, destacar possíveis campos de trabalho para esta 

área assim como, perspectivas de trabalho para o músico bacharel em nossa região. 

A pesquisa ainda tem como objetivos específicos, destacar pontos considerados 

importantes na formação dos alunos durante sua graduação; considerar as 

perspectivas e a realização pessoal e profissional desses alunos; identificar aspectos 

relevantes quanto aos objetivos e as perspectivas do curso de bacharelado em 

Violino e Viola na formação de seus alunos.  

 Esse trabalho está estruturado em quatro capítulos; no primeiro, é 

apresentada uma revisão de literatura buscando embasamento teórico para os 

temas abordados durante a pesquisa. Dentre esses temas estão o músico 

profissional em seu campo de atuação, sua formação antes e durante a graduação e 

a real importância de um acompanhamento de alunos egressos por parte da 

instituição. Para isso, a revisão encontra-se subdividida em quatro partes: a 

profissionalização do músico, a formação do músico profissional no bacharelado, o 

curso de bacharelado em música da UDESC e o acompanhamento de alunos 

egressos.  

No segundo capítulo, é apresentada a metodologia utilizada para a coleta e 

análise dos dados, assim como a delimitação da amostra para a pesquisa. Estão 

inclusos nesse tópico também os critérios utilizados para a escolha do questionário 

como ferramenta de coleta, bem como a forma como esses dados coletados são 

utilizados.  

 No terceiro capítulo, a análise dos dados coletados é descrita conjuntamente 

com algumas considerações a respeito. Ainda nesse capítulo, são feitas discussões 

a respeito desses resultados. O quarto e último capítulo é dedicado às 

considerações finais, onde são apresentadas as conclusões obtidas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo busca organizar autores que fundamentam os questionamentos 

desta pesquisa. Procura contribuir na construção de uma base teórica mais sólida 

com resultados que apresentem um panorama eficiente da atuação dos egressos do 

bacharelado de violino e viola da UDESC nesta última década.  

O capítulo está estruturado em quatro partes que abordam temas relevantes a 

pesquisa. A profissionalização do músico surge como primeiro item sendo este o 

foco principal do trabalho quanto aos egressos da UDESC. Em seguida, a formação 

do músico profissional no Bacharelado também se apresenta como um fator 

relevante neste levantamento de bibliografias seguido do breve histórico do 

Bacharelado em Música da UDESC, como forma de contextualizar um pouco mais o 

universo no qual os egressos se formaram.  

Como último item deste capítulo, temos o acompanhamento de egressos e 

autores que confirmam a importância de um sistema eficiente nesse sentido.  

 

2.1 A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MÚSICO 

 

 A discussão acerca da profissionalização do músico bem como do mercado 

de trabalho no qual está inserido apresenta-se muito recente, conforme constatado 

no levantamento de dados para esta revisão. Questões relacionadas a este tema 

tomaram de uma maneira geral, características particularmente sociológicas a partir 

do momento em que passaram a identificar o músico como ser social em seu 

ambiente cultural (COLI, 2008; PICHONERI, 2006; SEGNINI, 2006). Segundo 

Pichoneri (2006, p.14), observar este profissional pela ótica da Sociologia do 

Trabalho acaba por expor a realidade até então pouco estudada e explorada do 

“artista trabalhador”. 

 Dessa maneira, ao realizar a busca de referências para a fundamentação 

desta pesquisa em bancos de dados comuns a área da música, encontrou- se em 

sua grande maioria, trabalhos que, enfatizam basicamente a música em si. 

Normalmente o foco destes trabalhos está no músico, apenas com citações sobre 
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sua biografia, comentários sobre suas obras, excluindo muitas vezes questões 

importantes sobre sua vida como sujeito social, como um trabalhador profissional da 

música (AQUINO, 2008, p. 2).  

 Considerando aspectos importantes encontrados na literatura e relacionando 

estes com a realidade do músico profissional hoje, se torna de extrema importância 

compreender o contexto histórico que envolveu a profissionalização do músico. Para 

Pichoneri (2006, p. 15) conhecer e compreender qual era o espaço ocupado pelos 

músicos nas antigas sociedades de corte apresenta-se como fator fundamental para 

compreender que espaço este profissional ocupa hoje.    

 

Significa dizer que as possibilidades de formação dos músicos foram 
observadas não de forma cristalizada, mas sempre por meio das mudanças 
nas relações sociais por eles vivenciadas, visto que as grandes mudanças 
na preparação para o trabalho só podem ser entendidas no contexto das 
grandes transformações do próprio trabalho, em seu processo, sua 
organização e suas formas de gestão. [...] Entender a origem das orquestras 
e suas mudanças através dos tempos, enquanto espaço de trabalho 
musical, auxilia na compreensão da formação do artista, que se insere neste 
prestigioso espaço de trabalho em diferentes momentos históricos 
(PICHONNERI, 2006, p.16).   

 

Apesar dessa relativa ausência de pesquisas sobre a questão da 

profissionalização do músico, a preocupação com este tema já se demonstrava 

latente pelo menos em meados da primeira metade do Século XX, como demonstra 

Antonio Sá Pereira (PEREIRA,1934), em seu discurso à turma de formandos de 

1934 do Instituto Nacional de Música. Importante músico e educador brasileiro do 

início daquele século, Sá Pereira falou como paraninfo à turma, procurando alertar 

os formados sobre a instabilidade na qual a profissão por eles escolhida se 

encontrava naquele momento. Ele chamava a atenção para a importância de uma 

formação continuada, de constante manutenção e especialização na área em que 

iriam atuar, seja ela como concertistas ou professores. Além disso, Sá Pereira 

enfatizou a necessidade de uma maior organização da classe, em uma ação 

conjunta por parte dos órgãos responsáveis, como o próprio Instituto e os músicos 

(PEREIRA, 1934, p. 337-340). 
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Nas décadas seguintes a 1934 surgem movimentos importantes para o 

desenvolvimento artístico, estético e político do panorama musical no país. Entre 

eles, o movimento Música Viva, fundado pelo músico e compositor alemão Hans 

Joachin Koellreuter. A partir da realidade que encontrou no Brasil, engajou-se em 

uma empreitada como músico-educador procurando difundir os conceitos da música 

contemporânea que trouxe de sua terra natal. Apesar de o movimento ter seu foco 

inicial vinculado a questões estéticas e artísticas da música, as discussões que este 

originou movimentaram o meio musical da época, ganhando espaço em questões 

mais concretas como a formação dos músicos no país (PORTO, 2002, p. 256). 

Koellreuter foi o principal responsável pela criação do curso de Música da 

Universidade Federal da Bahia, que surgiu a partir dos Seminários propostos por ele 

e realizados na instituição nesse período.  

 Durante a década de 50 se destaca no panorama musical brasileiro o músico 

e maestro José de Lima Siqueira, tanto por sua atuação como maestro e educador 

como por seu posicionamento político e empenho na busca por uma organização e 

estruturação da classe musical no país. Siqueira tinha por objetivo mudar a visão 

que a sociedade da época tinha do músico artista e tentou unir e organizar a classe 

juntamente com colegas como Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnatalli e Francisco 

Mignone fundam em 1957, a UMB - União dos Músicos do Brasil (CARBONE et al, 

2007, p.15-16). É através desta iniciativa que, em dezembro de 1960, a UMB 

consegue que o então presidente Juscelino Kubistchek sancione a lei 3.857/60 

responsável pela criação da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) da qual Siqueira 

seria o primeiro presidente. Passando por diversas fases, entre elas a Ditadura 

Militar, a OMB chega a 2011 como uma entidade pouco ou quase nada 

representativa para os Músicos, com seus objetivos distorcidos pelo tempo e pelas 

diversas situações políticas pelas quais passou. Essa situação tem um reflexo direto 

na maneira como a classe dos músicos se estrutura e se organiza em nosso país.  

 Segundo Carbone (2007, p. 54), somente em 2002, com a indicação do então 

cantor e compositor Gilberto Gil ao Ministério da Cultura, novas perspectivas para a 

classe musical começaram a ser ventiladas. Com a implementação do Plano 

Nacional de Cultura idealizado por ele, formas mais efetivas de fomento a cultura 
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começam a se estabelecer o que gera uma movimentação maior da busca por 

profissionais da área capacitados e habilitados para realização dos serviços.  

Apesar dos significativos esforços de alguns movimentos durante todo esse 

período, estes se mostraram ineficientes no objetivo de organizar e estruturar a 

classe dos músicos em nosso país até o momento. Pesquisas mais recentes 

mostram que a situação atual do músico profissional no Brasil ainda é precária, com 

reflexos diretos em questões básicas como a instabilidade financeira, por exemplo, 

conseqüência da falta de um emprego fixo ou com maior estabilidade (SEGNINI, 

2003).  

Alguns autores (SEGNINI, 2010; AQUINO, 2008; COLI; 2008; PICHONERI, 

2006) chamam a atenção para uma questão latente no atual contexto do músico 

profissional brasileiro. O significativo número de áreas de atuação que se 

apresentam em nosso contexto acaba por oportunizar o que Segnini (2010, p. 11) 

chama de “múltiplas formas de trabalho instável”. Segundo a autora, essa realidade 

possibilita a permanência deste profissional neste campo de trabalho, porém abre 

precedentes para outros pontos importantes como a incerteza e a instabilidade da 

profissão em relação ao seu futuro.  

Ainda com relação ao fato de que o campo de atuação profissional do músico 

em nosso país é vasto, porém pouco estável Aquino (2008) acrescenta: 

 

O debate sobre a atuação profissional multiface do trabalhador musical 
culminou na proposição de um perfil original que advém de sua postura para 
com a sociedade, traduzido no conceito multiface, histórico e polissêmico do 
músico anfíbio. Ser músico anfíbio significa nadar com desenvoltura entre 
os vários campos de atuação profissional instituídos pela Cadeia Produtiva 
da Economia da Música e também pelo próprio músico. Exprime uma 
atitude versátil, mas recheada de contradições já que o exercício anfíbio 
também possui seu lado aflitivo: o de conservar os processos de 
flexibilização, precarização e instabilidade das relações trabalhistas que 
acompanham o trabalhador musical em seu percurso histórico por 
profissionalização (AQUINO, 2008, p. 3).  

  

Considerando de forma generalizada, o contexto da profissão do músico em 

nosso país, Coli (2008, p. 101) destaca dois tipos de empregadores. O primeiro 

trata-se do poder público, as secretarias de cultura dos estados e municípios ou 
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outros órgãos ligados diretamente a estas instituições públicas; o segundo trata-se 

do poder privado como agentes e empresários que contratam e financiam os artistas 

diretamente. Também para Segnini (2010, p. 5) no Brasil, o estado é o principal 

fomentador e responsável pelo suporte financeiro das atividades artísticas e 

culturais. E ainda assim, de maneira muito recente, considerando que leis 

específicas de fomento a cultura, como a Lei Rouanet1 foram institucionalizadas 

efetivamente somente a partir de 1995.  

 Transportando esta realidade para um âmbito estadual, podemos identificar 

semelhanças significativas quanto ao campo de trabalho para o profissional da 

música, organização da classe e fomento à cultura em Santa Catarina. Segundo 

Thiago (2008), nos últimos dez anos foi significativo o crescimento da movimentação 

cultural no estado assim como o aumento de incentivo fiscal por parte do governo do 

estado. Como conseqüência óbvia desse processo, aumentam também o número de 

músicos envolvidos, embora ainda não haja registro de uma orquestra no estado 

que funcione com estabilidade administrativa e financeira. Aliás, é digno de nota que 

Santa Catarina é o único estado da região sul que não possui uma orquestra estatal.   

Em Santa Catarina, os grupos apresentam-se todos como Associações ou 

Fundações e trabalham com projetos de lei de incentivo fiscal, ficando na 

dependência da aprovação do projeto e do repasse de verbas por parte do governo, 

caracterizando-se como iniciativas relativamente pequenas e isoladas.   

 Essa realidade não atinge somente grupos musicais em atuação profissional 

no estado, mas reflete-se também em outras áreas. Situação semelhante acontece 

com núcleos de ensino espalhados pelo estado. Como informa Thiago:  

 

O investimento governamental está presente neste setor. A soma das 
atuações dos governos federal, estadual e municipal alcança, de formas e 
proporções variadas, a 48,14% dos núcleos. Destes, 18,51% são entidades 

                                                             
1
 De acordo com informação disponível no site do Ministério da Cultura, “o mecanismo de incentivos 

fiscais da Lei n° 8.313/1991 (Lei Rouanet) é uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada ao 
setor cultural. O proponente apresenta uma proposta cultural ao Ministério da Cultura (MinC) e, caso 
seja aprovada, é autorizado a captar recursos junto a pessoas físicas pagadoras de Imposto de 
Renda (IR) ou empresas tributadas com base no lucro real visando à execução do projeto” (disponível 
em http://www.cultura.gov.br/site/2011/07/07/projetos-culturais-via-renuncia-fiscal/, acessado em 
22/11/2011). 
 

http://www.cultura.gov.br/site/2011/07/07/projetos-culturais-via-renuncia-fiscal/
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públicas, mantidas por seus governos e totalmente gratuitas. O total de 
núcleos privados que recebe algum tipo de benefício estatal é de 31,81%,  
incluídos aqui os projetos de incentivo a cultura. O percentual de núcleos 
que cobram mensalidades de seus alunos é de 62,96% (THIAGO, 2008, 
p.75-76). 

 

 De uma maneira geral, é possível perceber reflexos dessa instabilidade na 

profissão de músico em nosso estado. Os profissionais em Florianópolis e Região 

trabalham como autônomos, por exemplo, prestando serviço para essas 

associações, sejam elas escolas, orquestras, bandas ou corais. O único órgão que 

poderia garantir alguma organização da classe, a Ordem dos Músicos do Brasil no 

estado, é ineficiente e pouco representativo para os interesses da classe. Indícios 

disso podem ser encontrados em conversas informais com músicos de diversas 

categorias ou mesmo em processos judiciais, como o movido por alguns músicos do 

estado contra a Ordem em Santa Catarina, no qual foi dado ganho de causa aos 

músicos2. Os cachês pagos a esses músicos são em geral determinados pelos 

próprios pagantes, não havendo qualquer tipo de critério ou mesmo o 

estabelecimento de uma tabela para os valores.  

Esta situação deixa Santa Catarina aquém com relação à organização da 

classe em outros estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que possui o 

Sindicato dos Músicos. Segundo a própria entidade,  

 

“[...] O Sindicato atua, não só oferecendo serviços e produtos aos 
sindicalizados, mas também nas lutas específicas da classe, mobilizando os 
trabalhadores e fomentando discussões em torno de novos projetos e 
legislações. Outra missão que o Sindicato abraça desde sua fundação é o 
esforço no sentido de ampliar o mercado de trabalho para os músicos e 
garantir dignidade profissional a todos os conveniados”

3
.  

 

Embora a situação em Santa Catarina esteja ainda muito distante em termos 

de fomento nessas discussões por uma classe organizada, é fato que a 

movimentação cultural no estado acontece e tem se intensificado ao longo dos anos. 

Porém, é possível constatar que os projetos desenvolvidos e financiados pelo 

                                                             
2
 Conforme informação disponível em  http://www.conjur.com.br/2011-ago-01/musico-nao-registro-

ordem-musicos-trabalhar. Acessado em 22/11/2011. 
3
 Conforme informação disponível em http://www.sindmusi.org.br/site/. Acessado em 09/11/2011. 

http://www.conjur.com.br/2011-ago-01/musico-nao-registro-ordem-musicos-trabalhar
http://www.conjur.com.br/2011-ago-01/musico-nao-registro-ordem-musicos-trabalhar
http://www.sindmusi.org.br/site/
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governo do estado não se apresentam de maneira estável. Nota-se que os 

resultados são positivos, mas com poucas perspectivas de manutenção e 

desenvolvimento dessas iniciativas a médio e longo prazo. Isso se dá em parte à 

constante renovação dos contratos para cumprimento das regras estabelecidas pelo 

órgão responsável, nesse caso, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

do estado.  

Partindo para um âmbito municipal, podemos constatar, a partir da 

implementação do Plano Nacional de Cultura, que muitos municípios organizaram-se 

para implantar leis especificas de incentivo a cultura, assim como agilizaram a 

criação de conselhos municipais de cultura como forma de garantir o apoio a 

atividades locais. A partir de então, profissionais da área cultural como músicos, 

atores, artistas plásticos puderam idealizar e realizar seus projetos através de editais 

locais ainda que com orçamentos restritos e isolados, o que os limita a seus bairros, 

ou quando muito a cidade onde se encontram. 

Assim, essa relativa desorganização da classe musical constatada em nosso 

estado, aliada ao baixo incentivo fiscal por parte dos governos, termina por restringir 

o âmbito dessas ações, qualquer que seja a esfera em que ela se realize. Talvez, 

mais importante do que isso, esses problemas identificados impedem a continuidade 

dessas ações ao negar uma estabilidade à projetos que necessitam de uma prazo 

mais longo para seu amadurecimento. Falando especificamente da profissão do 

músico instrumentista, uma das poucas iniciativas estatais que permitem essa 

continuidade na área do ensino com certeza é a criação dos cursos de Bacharelado 

em Música com ênfase em algum instrumento.  

 

2.2 A FORMAÇÃO DO MÚSICO PROFISSIONAL NO CURSO DE BACHARELADO 

EM MÚSICA 

 

 Buscando argumentos que reflitam sobre como se dá a formação do músico 

profissional em nosso país, Pichoneri (2006) define muito bem esta questão quando 

constata que esta se trata de um processo altamente especializado do qual fazem 

parte o domínio do instrumento, um amplo conhecimento de seu repertório, disciplina 

e dedicação constante. Além disso, acrescenta que esse processo na grande 
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maioria das vezes, tem seu início na infância estendendo-se por toda a carreira do 

músico. Dessa maneira, a autora destaca o fato de não existir somente um caminho 

para a formação desse profissional, sendo a educação formal apenas uma das 

possibilidades, um dos caminhos a ser seguido (PICHONERI, 2006, p.03). 

 

Portanto, a formação do músico instrumentista envolve diferentes 
possibilidades, aquelas que podem ser consideradas como “não-formais”, 
como professor particular, masterclasses e participação em festivais, além 
das instituições consideradas como “formais”, como as universidades e os 
conservatórios ou escolas de música, que podem ser freqüentados pelos 
músicos de forma isolada ou concomitante (PICHONERI, 2006, p. 03). 

 

 Considerando a heterogeneidade do processo de formação de um músico 

profissional, Morato (2010) também acrescenta que o espaço formal, acadêmico, 

constituído de disciplinas curriculares, não é o único meio para isso. A autora 

destaca o modo como esta profissão se constitui socialmente acrescentando 

“marcas” e dando “forma” aos indivíduos, além de considerar a precocidade da 

profissionalização do músico uma conseqüência direta da precocidade em sua 

formação musical.  

 

No que diz respeito à precocidade da atuação profissional antes de se 
diplomar, a principal diferença entre a profissão musical e outras profissões 
está no modo social com que a função reguladora da atuação profissional 
nessas últimas é construída. [...] Pela necessidade de regular a atuação de 
quem exerce profissões que podem causar lesões à sociedade (por 
exemplo, direito, engenharia e as profissões na área da saúde), as 
sociedades complexas buscaram meios de organizar a formação 
preparatória para essas profissões. Assim, embora a formação profissional 
organizada por meio do ensino superior se preocupe em garantir a 
experiência através dos estágios, exige-se que o profissional conclua 
primeiro o curso superior para que, de posse da licença delegada pelo 
órgão regulador de sua profissão, comece a trabalhar (MORATO, 2010, p. 
7). 

 

 Parte da responsabilidade desse processo se deve ao fato de que a formação 

do músico depende do local onde ele se encontra e das oportunidades oferecidas 

por esse ambiente. Por outro lado, é necessário salientar o caráter diferenciado de 

cada um dos ambientes de formação. Em uma escola livre de música o objetivo 

quase sempre é a formação do músico como instrumentista, enquanto que o curso 
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em uma universidade busca um diálogo mais amplo onde a prática do instrumento é 

agregada a elementos como a pesquisa, a pedagogia, a composição, a 

contextualização histórica, entre outros.   

 Confirmando esse panorama, é possível identificar nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Graduação em Música (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 8 DE 

MARÇO DE 2004) do MEC os seguintes itens relacionados aos conteúdos 

curriculares dos cursos de música:  

 

Artigo 5º são citados tópicos que asseguram o perfil profissional desejado, 
tais como: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com a Cultura e as 
Artes, envolvendo também as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em 
Antropologia e Psico-Pedagogia; 

II – Conteúdos Específicos: estudos que particularizam e dão 
consistência à área de Música, abrangendo os relacionados como 
Conhecimento Instrumental, Composicional, Estético e de Regência; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: estudos que permitam a 
integração teoria/pratica relacionada com o exercício da arte musical e do 
desempenho profissional, incluindo também Estágio Curricular 
Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de novas 
Tecnologias

4
. 

  

Apesar dessas diretrizes nortearem a base dos currículos, é importante não 

considerá-los como prontos e acabados, mas sim como uma estrutura dinâmica que 

busca interagir com a realidade dos envolvidos no processo (ESPIRIDIÃO, 2002). 

Dessa maneira, algumas questões importantes permeiam a estrutura da maioria dos 

cursos de bacharelado no país. Como será a estrutura curricular do curso, que 

disciplinas devem ser incluídas, quais áreas do conhecimento musical devem ser 

contempladas?  

 De uma maneira geral, cada curso possui autonomia para definir como irá se 

estruturar, podendo dar ênfase em pontos que considera mais importantes como o 

perfil do grupo de professores do seu quadro, o perfil dos alunos ingressos, a 

demanda de alunos por curso entre outros. Esses critérios também podem ser 

considerados, como já dito anteriormente, para a elaboração do currículo do curso e 

quanto à escolha das disciplinas que serão obrigatórias e eletivas, por exemplo.  

                                                             
4
 Conforme consulta realizada em  http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES_0195.pdf. Acessado 

em 09/11/11. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES_0195.pdf
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[...] Dentre os inúmeros desafios ainda existentes, talvez a questão 
curricular seja a que mais necessita de uma revisão urgente. Se, de um 
lado, reformar currículos é uma exigência que está colocada para toda a 
Universidade brasileira, com o fim do sistema de Currículo Mínimo e sua 
substituição pelas Diretrizes Curriculares, de outro, no caso específico da 
área de Música, a questão vai muito além de uma simples adequação 
formal, pois trata-se de uma imposição da própria realidade que há muito já 
não cabe no desgastado modelo conservatorial predominante nos cursos 
superiores em todo o país. [...] A escolha das disciplinas obrigatórias é, sem 
dúvida, um dos pontos mais polêmicos de qualquer reforma curricular. É 
inclusive pertinente, sobretudo no caso de se propor a quebra da rigidez, 
indagar da real necessidade de estabelecer-se a obrigatoriedade de 
disciplinas (BARBEITAS, 2002, p.78). 

 

 Assim, a flexibilidade com que os cursos estruturam-se permite que lidem com 

realidades específicas, ao mesmo tempo em que influencia na própria identidade do 

curso. A constatação disso se torna evidente quando observamos a forma como os 

cursos de bacharelado se organizam nas diferentes regiões, adquirindo 

características particulares. 

 

2.3 O BACHARELADO EM MÚSICA DA UDESC 

 

O Curso de Bacharelado em Música/opção Violino da Universidade do Estado 

de Santa Catarina – UDESC teve seu início no primeiro semestre letivo de 1994 

juntamente com o Bacharelado em Música/opção Piano, tendo a primeira turma 

ingressado em 1995/1. O título concedido ao aluno formado é de Bacharel em 

Música e a carga horária total do Curso é de 2.880 (duas mil oitocentos e oitenta) 

horas, divididas em 8 (oito) fases/semestres regulares. O bacharelado com opção 

Viola passou a existir somente em 2004, juntamente com os cursos de Bacharelado 

em Violão e Violoncelo. A primeira turma de viola ingressou em janeiro de 2005. Em 

Anexo 1, seguem dados referentes à criação dos cursos como o número das 

resoluções e os registros de reconhecimento dos cursos.  

No Projeto Político Pedagógico do Curso (2007) encontramos mais detalhes a 

respeito das resoluções dos cursos: 
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Em 1993, com a reforma curricular do Curso de Educação Artística do 
Centro de Artes, criado em 11 de dezembro de 1985 através da portaria 
n.79/85 – CONSUNI, atendendo aos anseios da comunidade catarinense 
por um curso específico para a formação do instrumentista, foi criado o 
curso de Bacharelado em Música com as opções Instrumento Piano e 
Instrumento Violino (Resolução 031/93 – CONSUNI). O novo curso de 
Bacharelado em Música foi implantado a partir do primeiro semestre de 
1994. O referido curso abriu novas possibilidades com as opções nos 
instrumentos piano e violino, mas que atenderia somente parte de uma 
demanda há muito tempo reprimida para os cursos de bacharelados, uma 
vez que as opções deveriam ser gradativamente ampliadas para outros 
instrumentos. Em 2005 a resolução nº 301/2005 CONSUNI aprovou três 
novas opções para o curso de bacharelado em música: viola, violão e 
violoncelo. O edital do vestibular 2006/1 ofereceu as primeiras vagas para 
os cursos de viola e violão [...]

5
. 

 

O curso de Bacharelado em Música da UDESC é o único no Estado de Santa 

Catarina, atendendo alunos tanto da cidade de Florianópolis como de outras regiões 

do estado.  

Ainda segundo o Projeto Político Pedagógico do Curso, procurando atender 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Música, este tem como 

missão:  

 

[...] a preparação do bacharel para a atuação profissional na área de 

execução instrumental e/ou no âmbito acadêmico, por meio da integração 
entre ensino, pesquisa e extensão. O esperado do profissional ao concluir o 
curso de Bacharelado em Música da UDESC é que esteja apto a 
desenvolver as competências musicais, pedagógicas, intelectuais, sociais e 
políticas inerentes à formação do instrumentista, obtidas por meio de uma 
base musical sólida, sustentada por uma percepção musical desenvolvida e 
treinada e uma prática instrumental de excelência. Deverá ainda ser capaz 
de atuar na área da pesquisa em música, contribuindo para a construção de 
novos conhecimentos no contexto artístico, acadêmico e científico

6
. 

 

 São ainda objetivos do curso:  

 

 Proporcionar ao estudante oportunidades de formação acadêmica através 
de atividades integradas entre ensino, pesquisa e extensão; 

                                                             
5
 Conforme informação disponível em http://www.ceart.udesc.br/dae_novo/arquivos/ppc_musica-

bacharelado.pdf. Acessado em 09/11/11. 

6
 Ibidem  

http://www.ceart.udesc.br/dae_novo/arquivos/ppc_musica-bacharelado.pdf
http://www.ceart.udesc.br/dae_novo/arquivos/ppc_musica-bacharelado.pdf
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 Contribuir para a superação de dificuldades pedagógico-musicais e 
profissionais através da adequação do curso às necessidades dos alunos, 
da sociedade e dos profissionais da área de performance musical; 

 Formar os estudantes de bacharelado para a atuação na área da execução 
instrumental; 

 Propiciar aos alunos egressos do ensino médio um contato em âmbito 
acadêmico com áreas humanísticas e artísticas, onde a informação, a 
reflexão, a fruição sobre cultura erudita, popular e de massa contribuem 
para a produção de objetos e serviços de natureza artística e educacional; 

 Proporcionar um ensino de qualidade na área específica através de um 
currículo e programas que preservem a coerência interna, profundidade nos 
conteúdos gerais, artísticos e pedagógicos; continuidade e articulação entre 
as disciplinas teóricas e práticas; adequação dos conteúdos ao nível de 
informação e maturidade dos alunos; disposição dos conteúdos de maneira 
seqüencial e adequada distribuição de carga horária

7
. 

 

Seguindo caminhos semelhantes a muitos outros cursos de graduação em 

música espalhados pelo país, o curso da UDESC já passou por uma série de 

processos quanto a reformas curriculares nesses anos de existência. 

 

RESOLUÇÃO N° 088/2004 – CONSUNI, de 21/12/2004: Aprova projeto da 
reforma curricular do curso de Bacharelado em Música do Centro de Artes – 
CEART da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
RESOLUÇÃO N° 004/2005 – CONSUNI, de 28/03/2005: Referenda a 
Resolução nº 088/2004 – CONSUNI, de 21 de dezembro de 2004, que 
“aprova projeto de reforma curricular do curso de Bacharelado em Música 
do Centro de Artes – CEART da Fundação Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC”  
RESOLUÇÃO N° 013/2008 – CONSUNI, de 24/04/2008: Aprova a reforma 
curricular do curso de Bacharelado em Música - Opções: Instrumento Piano, 
Instrumento Violão, Instrumento Violino, Instrumento Viola e Instrumento 
Violoncelo, que passa a denominar-se curso de Bacharelado em Música - 
Opção: Piano; Opção: Violão; Opção: Violino; Opção: Viola e Opção: 
Violoncelo do Centro de Artes - CEART da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado “ad referendum” dos 
Conselhos Superiores pela Portaria nº 1030/07, de 05 de dezembro de 
2007. 
RESOLUÇÃO Nº 014/2008 – CONSEPE, de 09/06/2208: Altera a matriz 
curricular do Curso de Bacharelado em Música, do Centro de Artes–CEART, 
da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina–UDESC. 
RESOLUÇÃO Nº 030/2008 – CONSEPE, de 01/12/2008: Altera a matriz 
curricular do Curso de Bacharelado em Música – Opção Viola, Opção Violão 
e Opção Violoncelo, do Centro de Artes – CEART, da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
RESOLUÇÃO Nº 031/2008 – CONSEPE, de 01/12/2008: Altera a matriz 
curricular do Curso de Bacharelado em Música – Opção Piano e Opção 
Violino, do Centro de Artes – CEART, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC. 
RESOLUÇÃO Nº 013/2008 – CONSUNI  de 24/04/2008. Aprova a reforma 
curricular do curso de Bacharelado em Música - Opções: Instrumento Piano, 
Instrumento Violão, Instrumento Violino, Instrumento Viola e Instrumento 
Violoncelo, que passa a denominar-se curso de Bacharelado em Música - 
Opção: Piano; Opção: Violão; Opção: Violino; Opção: Viola e Opção: 

                                                             
7 Ibidem 
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Violoncelo do Centro de Artes - CEART da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado “ad referendum” dos 
Conselhos Superiores pela Portaria nº 1030/07, de 05 de dezembro de 
2007

8
. 

  

 

 A estrutura pedagógica de um curso de graduação é extremamente 

importante para seu sucesso. Oportunizar aos seus alunos um currículo organizado 

e bem estruturado pode se a chave para o desenvolvimento de várias outras áreas 

de atuação do ensino superior como a pesquisa e a extensão. Analisando 

brevemente o Projeto Político Pedagógico do curso é possível constatar que há uma 

preocupação por parte da instituição em oferecer aos seus alunos essa estrutura, de 

maneira dinâmica e com ênfase na realidade do acadêmico que ingressa no curso 

de música.  

 

2.4 OS ALUNOS EGRESSOS E SEU ACOMPANHAMENTO 

 

 Buscando conceituar o termo egresso, pode-se constatar que este é 

comumente associado no meio acadêmico ao aluno que de alguma maneira, não 

possui mais vínculo com a instituição. Como afirma Pena (2000), 

 

[...] constatou-se que, no Brasil, no âmbito educacional, o termo designa o 
discente que deixou de pertencer a uma comunidade escolar, abrangendo, 
conseqüentemente, as categorias de diplomados, transferidos, desistentes 
e jubilados (PENA, 2000, p.1). 

 

Considerando que a finalidade da instituição é preparar os diplomados para o 

exercício profissional, obter indicadores do nível de qualificação pode apresentar-se 

como uma ferramenta muito útil para o aprimoramento do próprio curso. Segundo 

Lousada (2003, p.74), este aluno egresso torna-se uma referencia importante para a 

avaliação do ensino da universidade, pois este estará colocando em prática, em sua 

vida profissional, todo o aprendizado que lhe foi proposto pela instituição.  

                                                             
8 Ibidem 



24 
 

Para a autora, conseguir estabelecer este canal de comunicação com o 

egresso ouvindo suas críticas e sugestões, conhecendo dessa maneira suas 

“percepções” a respeito do curso pode auxiliar muito na fundamentação de futuros 

projetos institucionais. Esta possibilidade, aliada a outros itens como exames de 

suficiência ou processos internos de avaliação institucional podem representar um 

importante diferencial para que a instituição atinja seus objetivos (LOUSADA, 2003, 

p.75). Também segundo Mendes (2010), acompanhar e avaliar o caminho dos 

egressos permite encontrar informações importantes que auxiliem a “antecipar as 

necessidades futuras, corrigir desvios e incorporar metas para aprimorar o ensino” 

(MENDES, 2010, p.101). 

Se a importância de estudar os egressos fica evidente na literatura 

pesquisada, nem todos apontam qual setor seria o ideal para realizar esse 

levantamento. Para Michelan (2009), no sistema das Instituições de Educação 

Superior (IES), a função de controlar os resultados obtidos costuma ser atribuída a 

área de Administração Universitária, especificamente na linha de Avaliação 

Institucional. Caberia a esse departamento “controlar e acompanhar os resultados 

dos investimentos e propor melhorias para que os resultados sejam atingidos de 

forma efetiva” (MICHELAN, 2009, p. 1).  

No âmbito desta pesquisa, torna-se necessário esclarecer que o termo 

egresso será utilizado para determinar o aluno formado no curso de Bacharelado em 

Música da UDESC, que tenha concluído toda a carga horária proposta pelo curso, 

realizado a colação de grau e de posse do diploma oficializado pela instituição.  

Buscando dados para esta revisão foi constatado que o processo de 

acompanhamento de alunos egressos da UDESC é muito recente. A iniciativa partiu 

do Centro de Artes da UDESC em 2010, cujo processo foi iniciado pela 

Coordenadoria Pedagógica da Direção de Ensino.  Dessa forma, constata-se que 

em um primeiro momento, o acompanhamento contempla somente os alunos que 

cursaram as graduações do Centro de Artes (Música, Moda, Cênicas, Design e Artes 

Visuais).  Apesar disso, de acordo com a Coordenação de ensino do CEART, a 

proposta passou a ser discutida nos demais centros, buscando-se um instrumento 

de avaliação único para toda a UDESC. Segundo ela,  



25 
 

 

O acompanhamento de egresso é algo muito desejado, não só em nosso 
Centro como em toda a UDESC. Colher depoimento de alunos egressos, 
acerca do Curso que concluíram, com vistas a subsidiar a avaliação do 
Curso, assim como sua melhoria e subsidiar nossos NDEs nas avaliações e 
alterações e/ou reformas Curriculares é de fundamental importância. Nessa 
perspectiva, a Coordenadora Pedagógica elaborou, no ano de 2010, no 
CEART, um formulário/ pesquisa de egresso que foi apresentado no 
primeiro Seminário de Avaliação da UDESC. A proposta foi muito bem 
aceita e se transformou numa minuta discutida nos demais Centros, com 
vistas à definição de um instrumento único para toda a UDESC, integrando 
a plataforma de registro acadêmico - SIGA. No ano de 2011, unindo as 
demais sugestões dos Centros, a proposta se transformou em documento 
aprovado a ser implantado na UDESC.  Neste mesmo ano, efetivamos, no 
CEART, nossa primeira pesquisa de Egresso

9
. 

 

Para que o aluno egresso seja acompanhado e avaliado de maneira eficiente, 

e que essas informações sejam coletadas e revertidas em beneficio do próprio 

curso, é interessante a utilização de um sistema de acompanhamento de fácil 

manuseio e amplo acesso. O Centro de Artes elaborou um formulário (em ANEXO 2) 

para ser preenchido pelo aluno egresso e contempla informações com dados 

pessoais, acadêmicas, atuação profissional, avaliação do curso e sugestões.  

No tocante ao curso de bacharelado em música especificamente, é 

significativo o aumento constante de alunos que ingressaram a partir de 2005 e por 

conseqüência o aumento de alunos formados até 2010, como demonstram dados 

coletados nas relações de candidato por vagas dos vestibulares de 2005 a 2010 da 

UDESC10.  

 Para o perfil de seu aluno egresso, o Projeto Político Pedagógico do 

Bacharelado da UDESC apresenta objetivos bem definidos. A relação de habilidades 

que o aluno deve adquirir até o fim do curso é bastante ampla, englobando não 

somente aspectos musicais, mas também pedagógicos, sociais e intelectuais.  

 

Ao concluir o curso de Bacharelado em Música da UDESC, o músico deverá 
estar apto a atuar como um agente da produção musical na comunidade em 
que estiver inserido, promovendo a consolidação do conhecimento musical 

                                                             
9
 Informação obtida via e-mail em 11/11/2011 com Maria Aparecida Clemêncio, da Coordenadoria 

Pedagógica/Direção de Ensino do CEART/UDESC.  
10

  Informação constante em http://vestibular.udesc.br/index.php?eveId=3. Acessado em 09/11/11. 

http://vestibular.udesc.br/index.php?eveId=3
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e a divulgação artística junto a instituições culturais e a grupos artísticos. 
Deverá, de modo geral, desenvolver as competências musicais, 
pedagógicas, intelectuais, sociais e políticas inerentes à formação do 
instrumentista. Este profissional se encontrará apto a enfrentar mudanças 
no campo de trabalho em diversos níveis, tanto no que se refere a questões 
tecnológicas quanto sociológicas. O profissional deverá colocar seu 
conhecimento musical a serviço da construção da autonomia e da cidadania 
de seu público, bem como deverá fomentar a solidariedade em seu meio de 
atuação. O bacharel em música deverá ver refletida em suas escolhas 
musicais a pluralidade cultural da sociedade em que vive, sabendo lidar com 
repertórios procedentes de diferentes períodos, estilos e culturas, sem 
deixar que seu gosto pessoal seja o norteador destas escolhas. Para fazer 
frente a tais exigências, o profissional deverá ter uma base musical sólida, 
sustentada por uma percepção musical desenvolvida e treinada, uma 
prática instrumental de excelência, de forma a sentir-se seguro, tanto na 
prática artística quanto na pedagógica. Deverá ainda, sentir-se livre para 
improvisar sobre as mais diversas propostas temáticas, sendo que para tal, 
lhe será necessário um amplo conhecimento de harmonia e análise da 
música ocidental, com especial ênfase na música brasileira. Com tal 
formação, este profissional poderá também atuar na área da pesquisa em 
música, contribuindo para a construção de novos conhecimentos no 
contexto artístico, acadêmico e científico

11
.  

 

 Se por um lado existe uma extensa relação de habilidades almejadas para o 

aluno egresso, por outro não há indícios de uma avaliação que permita demonstrar o 

quanto desse perfil está sendo atingido. Nesse sentido, iniciativas de 

acompanhamento de egressos do curso de música da UDESC, no período 

contemplado por esta pesquisa, não foram encontrados. E como foi demonstrado 

anteriormente, a necessidade desse acompanhamento é de fundamental 

importância para os alunos, a instituição e a sociedade em geral.  

 

  

                                                             
11

 Informação obtida no Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Música da UDESC, 
disponível em  http://www.ceart.udesc.br/Graduacao/Cursos/projeto_bacharelado%202008.PDF. 
Acessado em 22/11/11. 

http://www.ceart.udesc.br/Graduacao/Cursos/projeto_bacharelado%202008.PDF
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3  METODOLOGIA  

  

Este capítulo abordará aspectos metodológicos relacionados às etapas da 

pesquisa. Primeiramente, através da consulta à literatura específica, serão definidos 

os conceitos de abordagem mista e suas implicações, justificando-se as razões 

pelas quais esta se apresenta como a mais apropriada para esta pesquisa.  

Em seguida, serão demonstrados os critérios para se determinar a amostra, 

seguidos dos procedimentos utilizados para a coleta de dados e a forma como ela 

foi organizada e realizada. Por fim, definem-se os critérios para a realização das 

análises e como esta se estruturou.  

 

3.1. ABORDAGEM MISTA  

 

Entende-se por abordagem mista a utilização combinada das abordagens 

quantitativa e qualitativa como método de pesquisa (MIGUEL, 2010; CRESWELL, 

2010). O método quantitativo é utilizado para identificar características numéricas e 

estatísticas, coletando dados mensuráveis, enquanto o método qualitativo baseia-se 

na coleta de dados subjetivos, não passíveis de serem descritos numericamente e 

com ênfase em características individuais. (MOREIRA E CALEFFE, 2008, p. 73). 

Segundo Miguel (2010, p. 55), a abordagem mista, também chamada pelo 

autor de abordagem combinada, surge como uma possibilidade significativa de 

compreender melhor as questões de pesquisa que ambos os métodos, quantitativo e 

qualitativo, permitem isoladamente.  Para Creswell (2010), a evolução da pesquisa 

científica aliada ao fato de sua legitimidade tornar-se cada vez mais evidente, 

oferece subsídios às ciências sociais para se apropriarem dos elementos 

considerados mais importantes de ambas as abordagens. O autor considera ainda 

que a utilização da abordagem mista é uma questão evolutiva no desenvolvimento 

da pesquisa científica, uma vez que ela  possibilita uma utilização mais eficiente dos 

pontos fortes dos métodos quantitativo e qualitativo.   

 



28 
 

A pesquisa de métodos mistos é uma abordagem da investigação que 
combina ou associa as formas qualitativas e quantitativas. Envolve 
suposições filosóficas, o uso de abordagens quantitativas e qualitativas e a 
mistura das duas abordagens em um estudo. Por isso, é mais do que uma 
simples coleta e análise dos dois tipos de dados; envolve também o uso das 
duas abordagens em conjunto, de modo que a força geral de um estudo 
seja maior do que a da pesquisa qualitativa ou quantitativa isolada 
(CRESWELL, 2010, p. 27). 

 

 Com a questão de pesquisa clara e os objetivos delineados, julgou-se 

apropriado a utilização de uma abordagem utilizando elementos qualitativos e 

quantitativos para a coleta e análise dos dados. Dessa maneira, a análise das 

respostas para questões quantitativas como idade, sexo, tempo de estudo do 

instrumento, ano em que ingressou e se formou poderá ser combinada de maneira 

mais eficiente com questões de caráter qualitativo como quando questionados sobre 

sua atuação profissional no momento ou com relação ao seu período de formação 

durante a graduação. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

A amostra foi determinada através de um recorte temporal, sendo incluídos na 

pesquisa somente os alunos formados nos Cursos de Bacharelado de Violino e Viola 

da UDESC entre os anos de 2000 a 2010. Conforme apurado, o total de egressos no 

referido curso nesse período é de dezessete alunos. Entretanto, uma vez que não foi 

possível contatar um desses egressos por estar residindo em outro estado, esta 

pesquisa levou em consideração somente dezesseis deles.  

Com relação ao período escolhido, apesar do curso de Bacharelado em 

Violino ter sido criado pelo Departamento de Música da UDESC em 1995, a década 

de 2000 a 2010 foi considerada por ser um tempo significativo para uma avaliação 

do projeto pedagógico do Bacharelado e de seus alunos egressos. Dentre outros 

aspectos, este período destaca-se como sendo de maior estabilidade e produção do 

curso, além de incluir também a criação do curso de Viola, que iniciou as atividades 

em 2005. 
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3.3 ETAPAS DE COLETA DE DADOS 

 

O primeiro passo seguido para a análise dos egressos foi solicitar para a 

secretaria acadêmica do Centro de Artes uma relação dos alunos formados no 

período de 2000 a 2010. A partir da relação de alunos, foi possível o planejamento e 

a aplicação do questionário (em ANEXO 3).  

Tendo em vista a amostra, caracterizada por um número reduzido de alunos 

egressos e a possibilidade de contato com todos, optou-se pela aplicação de um 

questionário semi-aberto, contendo em sua maioria, questões objetivas. Segundo 

Moreira e Caleffe (2008, p. 95), algumas das vantagens na utilização do questionário 

como método de coleta de dados são o uso eficiente do tempo, o anonimato do 

respondente, a possibilidade de uma alta taxa de retorno e a padronização das 

perguntas.  

O questionário foi elaborado levando-se em consideração dados relativos à 

vida pessoal dos egressos como idade, cidade onde nasceu, onde reside atualmente 

e questões relacionadas à formação inicial na música. Em um segundo momento, as 

questões focam a formação acadêmica, sendo relacionadas ao curso do 

Bacharelado quanto às disciplinas, estrutura e projeto político pedagógico. Como 

terceira parte, questões tendo como foco sua formação e atuação profissional, 

perspectivas e realização pessoal. 

Na elaboração do questionário procurou-se utilizar termos e definições com 

os quais os egressos se identificariam facilmente. Ainda assim, torna-se necessário 

definir alguns dos termos escolhidos, evitando duplicidade de sentidos. Na questão 6 

(vide ANEXO), quando questionados sobre seus primeiros contatos com a música, 

duas das respostas disponíveis ao respondente eram “em uma Escola Livre de 

Música” e “na escola de Ensino Formal”. Para o âmbito dessa pesquisa, entende-se 

por Escola Livre de Música aquela que pedagogicamente funciona com um formato 

livre, na maioria das vezes dando ênfase ao ensino do instrumento. Como escola de 

Ensino Formal entende-se a escola básica de ensino fundamental, pública ou 

privada.  
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Ainda com relação a esse aspecto, na questão 30 (vide ANEXO 3), foram 

dadas uma série de opções para que o egresso informasse em que tipo de 

organização exerce sua profissão. Dentre elas, vale ressaltar aqui que o item 

“empresa pública” refere-se a qualquer instituição pública, seja ela universidade, 

instituto, secretaria ou outra.  

Buscando verificar a clareza dos termos utilizados nas perguntas, e dessa 

maneira evitando equívocos que dificultassem as análises, optou-se por aplicar 

previamente um estudo piloto. Para os autores Moreira e Caleffe (2008, p. 119) é 

fundamental considerar que uma grande parte do trabalho na elaboração de um 

questionário eficiente se fundamenta em tentativa e erro, dessa forma, o estudo 

piloto caracterizado por uma aplicação-teste do questionário elaborado com uma 

amostra não significativa da pesquisa é de fundamental importância.  

Nesta pesquisa, o teste piloto do questionário foi aplicado com um aluno não 

incluso na amostra da pesquisa e que ainda está cursando o Bacharelado. Esse 

procedimento também contribuiu para dar maior segurança à pesquisadora e assim 

minimizar significativamente eventuais dúvidas que pudessem surgir durante a 

coleta.  

Após a aplicação deste teste-piloto e suas devidas correções, a pesquisadora 

entrou em contato com os alunos egressos dando inicio a coleta. A maior parte da 

aplicação dos questionários foi realizada pessoalmente, através do contato direto 

com cada um dos respondentes. A presença da pesquisadora durante a aplicação 

do questionário foi importante para esclarecer dúvidas pontuais que surgiram nesse 

momento. Com os quais não foi possível o contato pessoal, essa aplicação foi feita 

via e-mail.  

Além dos dados levantados com os questionários, outras fontes de consulta 

foram utilizadas. A relação dos alunos egressos foi obtida através da Secretaria 

Acadêmica do Ceart; com a Direção de Ensino do Ceart obteve-se as informações 

referentes ao acompanhamento de egressos, bem como o formulário que será 

utilizado para isso. Outros arquivos específicos como o Projeto Político Pedagógico 

do curso de bacharelado, a grade curricular e as informações referentes a 

vestibulares de anos anteriores, foram consultadas no site da instituição.   
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados foi realizada partindo dos objetivos propostos no início da 

pesquisa. Considerando a utilização do método misto para sua realização, torna-se 

necessário que a análise seja organizada de maneira a abordar tanto os dados 

quantitativos quanto os qualitativos, construindo o que Creswell (2010, p. 250) 

chama de triangulação concomitante. Para o autor, esse tipo de abordagem é 

particularmente funcional, pois costuma ser muito familiar aos pesquisadores, ponto 

crucial para encontrar resultados significativos. 

Com relação à organização dos dados coletados, é importante destacar que 

se optou por estruturá-los em forma de tabela ou segundo Moreira e Caleffe (2008, 

p. 136) em forma de matriz. Esta matriz (em ANEXO 4), além de organizar os dados, 

teve como função proporcionar uma melhor visualização e principalmente, indicar 

apontamentos futuros de análise. As respostas coletadas foram estruturadas 

possibilitando uma visualização comparativa dos dados, o que proporcionou um 

cruzamento dos mesmos em relação às respostas dadas pelos alunos egressos. 

Mesmo sendo este um procedimento característico da análise quantitativa, todas as 

questões foram lançadas na matriz, sendo as de caráter qualitativo indicadas para 

serem analisadas apropriadamente em outro momento.  

Após os dados organizados na matriz, a análise foi feita levando-se em 

consideração a seqüência de acontecimentos na vida de cada egresso, desde sua 

formação inicial, passando pela formação acadêmica até sua atuação profissional no 

momento. O enfoque inicial da análise foi quantitativo, seguido por considerações 

que incluíam aspectos qualitativos.  

Os principais fatores levados em consideração na análise podem ser 

descritos como constam nos itens abaixo:   

 A formação do aluno egresso: antes e durante a graduação - Está 

relacionada diretamente com a formação do egresso, desde sua iniciação na 

música até seu ingresso no curso.  

 Perspectivas do curso - Questões relacionadas ao curso do Bacharelado 

como disciplinas, estrutura e Projeto Político Pedagógico. Dessa forma, 
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pretende-se responder ao objetivo proposto de destacar pontos considerados 

importantes pelos alunos egressos em sua formação.  

 Onde estão e como atuam - Foram agrupados os dados relativos a onde os 

egressos residem atualmente e como se encontram inseridos no mercado de 

trabalho atual.  

 Perspectivas e realização pessoal/profissional - Procura abordar pontos 

relevantes quanto às perspectivas e realização pessoal e profissional do 

aluno egresso. Para tanto, serão analisados dados relacionados à formação e 

atuação profissional e vínculos empregatícios entre outros.  

 

No último capítulo, destinado às considerações finais, os resultados da 

análise são discutidos de forma mais abrangente. Nessa etapa procura-se responder 

aos questionamentos da pesquisa ao mesmo tempo em que os relaciona com os 

resultados obtidos em pesquisas semelhantes.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, serão feita uma análise dos dados levando-se em 

consideração os procedimentos destacados na metodologia abordada nesta 

pesquisa. Inicialmente será realizada uma análise das respostas ao questionário que 

terá um caráter essencialmente quantitativo. Para melhor visualização de alguns 

desses dados, optou-se por incluir gráficos abordando aspectos relevantes. 

 Em um segundo momento, serão destacados e discutidos alguns desses 

aspectos, buscando uma maior compreensão do contexto em que emergem. Será 

incluso, de forma qualitativa, algumas transcrições de opiniões dadas livremente 

pelos respondentes nos questionários.  

 

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário foi elaborado em três seções principais, abrangendo dados 

pessoais e de formação inicial, a formação acadêmica e por ultimo atuação 

profissional e realização pessoal. Na primeira parte foram incluídas questões 

relacionadas ao gênero, naturalidade, primeiros contatos com a música. As 

perguntas relacionadas à formação acadêmica incluíram tempo que levou para 

concluir o curso e se ele atendeu suas expectativas. Na última parte, questões 

relacionadas à área em que atuam e o tipo de vínculo empregatício. 

De acordo com os dados fornecidos pela secretaria acadêmica, no período de 

2000 a 2010, o total de alunos formados no Bacharelado em Música/Violino e Viola 

foi de dezessete. A coleta de dados foi realizada com dezesseis desses egressos, 

totalizando aproximadamente 94% do total, caracterizando uma amostra significativa 

para esta pesquisa. 

 

4.1.1 O egresso e sua formação inicial 
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  Do total de respondentes, verificou-se que dez deles são do sexo feminino e 

seis do masculino, conforme gráfico 1. Esta predominância feminina contrasta com 

dados levantados por outras pesquisas que tratam da questão do gênero na 

profissionalização do músico, nas quais a predominância é de homens (PICHONERI, 

2006; SEGNINI, 2006; PISERCHIA, SOARES e FINCK, 2011). 

Gráfico 1. Os egressos do Bacharelado em Música da UDESC por gênero 

 

 

Quanto à naturalidade dos alunos egressos, dos dezesseis respondentes, 

doze são naturais de Santa Catarina e quatro de outros estados. Destes doze 

catarinenses, seis são naturais da cidade de Florianópolis, sendo os demais 

oriundos de cidades como Tubarão (3), Balneário Camboriú (1), Caçador (1) e São 

Joaquim (1); todos eles passaram a residir em Florianópolis para cursar o 

Bacharelado, local onde permanecem até o atual momento.  

 Partindo do pressuposto de que a formação inicial é importante nos 

desenvolvimentos posteriores do instrumentista (PICHONERI, 2006 p. 05) essa 

pesquisa buscou explorar alguns desses aspectos através de uma série de 

perguntas no questionário. A maioria dos respondentes (12) iniciou seus estudos 

musicais no começo da idade escolar, dos sete aos doze anos. As exceções situam-

se próximas dessa faixa etária, sendo um com seis e outro com treze anos. Somente 

um dos egressos começou com a idade de três anos.    

 Com relação aos seus primeiros contatos com a música, verificou-se que há 

uma predominância de egressos que iniciaram em escolas livres de música (6) e 

37% 

63% 
Masculino 

Feminino 
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escolas de ensino formal (5). Pais ou familiares aparecem em seguida (3), embora 

em alguns casos seja verificado o apoio destes conjuntamente com escolas (1) e 

igrejas (1). Ainda no tocante a esta fase, constatou-se que a maioria dos egressos 

(12) iniciaram seus estudos com algum instrumento musical. Destes, apenas quatro 

iniciaram com o instrumento que seguiram na graduação, no caso o violino.  

 Um dado que surge como unanimidade é de que todos os egressos tiveram 

aulas individuais do seu instrumento antes da graduação, assim como aulas 

específicas de teoria musical. Porém, esse tempo de estudo variou 

significativamente; de três anos e meio (1), quatro a oito anos (8) ou mesmo nove ou 

mais (6).  

 Dos dois cursos abordados nesta pesquisa, constata-se que há uma grande 

maioria de egressos (15) do bacharelado em violino, sendo somente um do curso de 

viola, como demonstrado no gráfico 2. Isso se deve em parte ao fato do curso de 

viola ter sido criado mais recentemente, sendo as primeiras vagas oferecidas para o 

ano letivo de 2005.    

Gráfico 2. Opção de escolha dos alunos do Bacharelado em instrumento da UDESC de 2000 a 2010. 

 

 

4.1.2 O egresso e sua formação acadêmica 

 

 Com relação especificamente ao bacharelado da UDESC, um dos primeiros 

questionamentos feitos aos egressos foi quanto ao ano de ingresso e conclusão. 

Uma vez que o tempo regular do curso é de quatro anos, é significativa a quantidade 

94% 

6% 

Opção Violino 

Opção Viola 
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de alunos que excederam esse tempo; do total de egressos pesquisados, de fato 

somente um concluiu o curso em tempo regular. A grande maioria excedeu o tempo 

em um (5) ou dois anos (6), sendo verificado egressos que necessitaram de três 

anos ou mais (4). No gráfico abaixo (3) pode-se visualizar esse processo. 

Gráfico 3. Os egressos abordados nesta pesquisa por ano de ingresso e término do curso (2000 e 2010). 

 

 

Dentre os motivos citados como empecilho para a não conclusão do curso em 

tempo regular sobressaiu a necessidade de trabalhar durante a graduação (9), 

aparecendo ainda em menor grau o adiamento em função do TCC ou do recital de 

formatura (3). Trabalhar durante a graduação foi uma questão relevante uma vez 

que todos os entrevistados atuaram profissionalmente durante o curso, embora a 

maior parte deles não tenha deixado de cursar as disciplinas obrigatórias (9 contra 

7). É relevante citar que boa parte dessa atuação profissional refletiu-se em 

atividades que os egressos continuariam a exercer depois de formados (ver item 

3.1.3 da análise).  

Outro motivo relevante citado para a não conclusão do curso em tempo hábil 

foi a ausência de professor nos primeiros anos da existência do curso. Quando o 

bacharelado foi criado, em 1995, realizou-se também um concurso público para 

professor de Violino efetivo do curso. Nesta prova houve um candidato aprovado, 
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porém ele não assumiu o cargo, o que tornou necessário o processo seletivo logo 

em seguida. Esse período de instabilidade quanto ao professor titular da disciplina 

durou até o ano de 2000, quando novo concurso foi realizado 

A questão relacionada à contribuição das disciplinas no desenvolvimento 

profissional dos egressos apresentava as opções “muito”, “sim”, “razoavelmente”, 

“não” ou “não tenho opinião a respeito”. Sobre este aspecto, é interessante notar 

que muitos julgaram significativa a contribuição destas marcando “sim” (11), com 

menores ocorrências para “razoavelmente” (4) e somente um definindo como 

“muito”.  

Praticamente a mesma avaliação é encontrada na contribuição do curso como 

um todo para o desenvolvimento pessoal e cultural. Da mesma forma, boa parte dos 

egressos acha que o Bacharelado proporcionou atividades que estimularam seu 

desenvolvimento como músico instrumentista (14).  No entanto, quando perguntados 

se o curso atendeu suas expectativas, as opiniões se dividem um pouco, já que uma 

parte julga que sim (9), mas há também um número representativo de insatisfação 

com “não” ou “razoavelmente” (6). Somente um não soube opinar a respeito.  

 

4.1.3 Pós-formação e atuação profissional 

 

De uma maneira geral, as questões que buscaram avaliar o curso na visão 

dos egressos tiveram, salvo algumas exceções, resultados otimistas. Porém, quando 

o foco da pesquisa moveu-se buscando saber dos egressos se eles sentiam-se 

preparados para o mercado de trabalho, as respostas mostraram um quadro bem 

diferente. A maioria sentia-se razoavelmente preparado (10) ou mesmo pouco 

preparado (1), e um deles não soube opinar. Comparado com eles, o número de 

alunos que se julgava preparado é pequeno (4), conforme gráfico 4 a seguir. 
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            Gráfico 4. Questão sobre quanto os egressos sentiam-se preparados ao sair da universidade. 

 

Além disso, quase a totalidade dos egressos continua o aperfeiçoamento no 

instrumento ainda hoje através de aulas particulares (15), alguns freqüentando 

também master classes e Festivais/Oficinas (5). Por outro lado, dentre os egressos 

pesquisados, somente três deram continuidade aos seus estudos acadêmicos. Um 

deles cursou outra graduação optando por Licenciatura em Música na UDESC; outro 

realizou uma especialização na área de Gestão de pessoas. Por fim, só um fez o 

mestrado, neste caso em Educação Musical embora seja relevante o dado que este 

é precisamente o único que respondeu não continuar seus estudos no instrumento. 

Com relação aos dados obtidos nos questionários e relativos ao mestrado é 

importante salientar que a Udesc implantou o Programa de Pós Graduação em 

Música no ano 2007. Estão contempladas as sub-áreas:  Educação Musical, 

Musicologia/Etnomusicologia e Práticas Interpretativas. As linhas de pesquisa do 

PPGMUS contemplam a formação, processos e práticas em educação musical; a 

música no contexto histórico e sócio-cultural e a 

Teoria e prática da interpretação musical12. De acordo com as informações 

disponíveis no site do programa de pós-graduação até o presente momento apenas 

alunos de piano estão sendo selecionados uma vez que não há professores 

credenciados para orientar na área de cordas ainda. 

                                                             
12

 Informação disponível em http://www.ceart.udesc.br/ppgmus/atividades.htm. Acessado em 20/11/11.  
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Uma das questões mais relevantes desta pesquisa trata da atuação 

profissional atual dos alunos egressos. Os dados levantados demonstram que todos 

os egressos atuam profissionalmente, embora alguns deles não somente na área de 

música, uma vez que há ocorrências de atividades não relacionadas com ela (2). 

Para aqueles cuja atividade profissional concentra-se na área de música, verificou-

se que também há múltiplas atuações, sendo freqüente inclusive a sobreposição de 

três delas ou mais. Em alguns casos (4) verificou-se que tanto a atuação profissional 

em outra área quanto a concomitância de atividades relacionadas à área da música 

foram motivadas por melhores oportunidades de trabalho.  

De uma maneira geral, dentre as atividades citadas, professor de instrumento 

e músico de orquestra destacam-se significativamente. De fato, a maior parte dos 

respondentes (13) atua como professor de instrumento. Desses, verificou-se que um 

é professor de instrumento de curso técnico e outro, professor universitário. 

Atuações como professores de instrumento em projetos sociais e escolas de música 

também foram citadas. Outra atividade freqüente é a de músico de orquestra, vindo 

em segundo lugar (9).  

A diversidade dessa atuação profissional no geral reflete-se pela atuação dos 

egressos em atividades como músico de câmara (3), músico fazendo cachês em 

eventos (3) e atuando em produção de projetos culturais (2). Além disso, ainda 

foram citadas atividades como dono de escola de música (1), direção artística e de 

orquestra (2), arquivista (1) e maestro (1).  

A rede de contatos estabelecida pelo músico durante sua formação e atuação 

profissional torna-se importante por ser uma via de acesso ao mundo profissional em 

si (PICHONERI, 2006; REQUIÃO 2002; COLI, 2003; MORATO, 2010). Quanto à 

obtenção do emprego atual dos alunos egressos pesquisados, foi possível observar 

que a indicação foi de fato um fator relevante na escolha do empregador. Boa parte 

dos egressos foi contratada por via de indicação (9), embora a seleção por audição 

também apresente-se significativa (8). Do total pesquisado, somente três obtiveram 

seus empregos por concurso público e dois por seleção de currículo. 

No tocante à natureza da atuação profissional, verificou-se que vários 

egressos (12) atuam sob diferentes regimes de trabalho de forma concomitante. Do 
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total de entrevistados, apenas três possuem carteira de trabalho assinada, sendo 

que destes apenas um em função da atividade musical, no caso professor 

universitário. A grande maioria dos entrevistados não possui carteira de trabalho 

assinada como vínculo empregatício legal (14), exercendo sua atividade profissional 

como autônomo (12) e/ou prestador de serviço em Associações (10). Dentre as 

atividades citadas como exercidas concomitantemente ainda constam organizações 

públicas (4), empresas privadas (4) e próprias (3). É relevante citar ainda que de 

todos os egressos relacionados apenas três possuem algum benefício como plano 

de saúde, plano familiar, odontológico entre outros. Vale ressaltar que destes três, 

dois recebem os benefícios em função de áreas não ligadas a música.  

 Quando questionados quanto a valorização da profissão como músico 

instrumentista em seu ambiente social (família, amigos), todos responderam que se 

sentem valorizados neste meio. Situação praticamente semelhante ocorre quando 

questionados sobre a valorização em seu ambiente profissional, treze responderam 

que sim e apenas um respondeu que não. Dois egressos responderam que sim e 

que não, considerando os diferentes espaços profissionais onde atuam. 

Além disso, foi importante para essa pesquisa obter a opinião dos egressos 

no tocante às perspectivas profissionais quanto à área da música instrumental em 

nosso estado e região. A esse respeito foi significativa a quantidade de egressos 

que consideram as perspectivas somente razoáveis (8). Se somarmos esse total aos 

que as julgam como desanimadoras (3), obtemos uma maioria expressiva (11), 

especialmente se levarmos em conta o total de respondentes que as consideram 

boas para a profissão (5), como demonstra o gráfico 5.   
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    Gráfico 5. Quanto à perspectiva profissional dos egressos na área da música instrumental em nosso estado. 

 

 

4.2 DISCUSSÕES ACERCA DOS RESULTADOS 

 

 A questão do gênero demonstrou ser um aspecto singular em relação a 

outras pesquisas, como já anteriormente citado. Dos alunos pesquisados, a maioria 

é do sexo feminino e essencialmente naturais da cidade de Florianópolis e região. 

Através desses dados, é possível perceber a predominância de alunos de cidades 

litorâneas do estado, o que pode sugerir a distância como um fator relevante na 

escolha do curso da UDESC. 

A análise e o cruzamento dos dados realizados demonstraram que o perfil 

dos alunos que ingressaram no bacharelado de música no período compreendido 

nessa pesquisa é bastante heterogêneo. Verificou-se que apesar da idade com que 

iniciaram seus estudos musicais ser semelhante, os ambientes onde esse ensino 

ocorreu foram bastante diversificados. Isso pode ser constatado pelo fato da maioria 

ter iniciado seus estudos com instrumentos diferentes do qual acabou cursando a 

graduação, bem como pelo tempo de estudo de cada um no instrumento no período 

que antecedeu a graduação.  

A grande maioria dos entrevistados optou pelo curso de violino no 

bacharelado. Dentre os motivos está o fato do curso de viola ter sido criado 

posteriormente, mas também a grande discrepância entre o número de praticantes 

no instrumento no estado, conforme demonstra a pesquisa de Thiago (2008, p.63). 
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Além disso, o processo de ingresso como um todo mostrou-se bastante irregular 

durante o período analisado.  

Assim, apesar da média de alunos formados nos últimos dez anos ter sido de 

1,6 por ano, pode-se constatar que de 2000 a 2006 houve lacunas significativas com 

períodos em que nenhum aluno formou-se no curso. Em compensação, no ano de 

2010 houve seis alunos formados, perfazendo um total de 37,5% do total de alunos 

formados nesses 10 anos.  É notório o aumento de formandos com o passar dos 

anos, o que demonstra um amadurecimento do curso a partir da contratação de um 

professor efetivo de violino em 2000. Contribuíram para isso também a criação de 

novos cursos como o bacharelado de viola e a avaliação e atualização constante da 

grade curricular.  

Com relação ao curso de música em si, verificou-se que apesar do seu tempo 

regular ser de quatro anos, somente um dos egressos concluiu seu curso nesse 

prazo. A necessidade de trabalhar durante a graduação acabou impondo-se como 

fator decisivo nesse aspecto, uma vez que todos os egressos atuaram 

profissionalmente nesse período. Apesar disso, foi possível perceber uma aprovação 

geral quanto à contribuição das disciplinas, bem como do curso como um todo no 

desenvolvimento pessoal e cultural dos alunos. Conforme opinião de um dos 

egressos, “quanto a formação na UDESC, tive a oportunidade de ter vários 

professores de violino e música de câmara que me deu muita visão pedagógica e 

cultural” [sic]. 

Por outro lado, não deixa de chamar a atenção que as suas expectativas 

foram atendidas só relativamente. Sobretudo, é extremamente significativo que a 

maioria desses egressos não tenha se sentido preparado para o mercado de 

trabalho. 

Com relação a esse aspecto, os dados obtidos podem indicar que o curso de 

música da UDESC, efetivamente, tem cumprido um papel social importante nesses 

últimos dez anos de existência, na medida em que influenciou positivamente a vida e 

a carreira de seus alunos. Porém, ao menos do ponto de vista de alguns dos 

egressos pesquisados, essa contribuição ainda está aquém do que deveria. Isso fica 
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evidenciado nos depoimentos dados por dois deles a esse respeito da disciplina de 

Harmonia.  

Respondente 1: Com relação à formação me sinto prejudicado na área de Harmonia 

e Análise, pois tive um professor diferente em cada semestre de Harmonia, quando 

fui para as disciplinas de Análise não tinha domínio do conteúdo... [sic]. 

Respondente 2: Talvez tenha faltado uma base mais sólida nas disciplinas de 

harmonia, com mais prática do assunto com o instrumento. 

 

A formatura do curso marca o inicio da vida de egresso de cada um desses 

alunos pesquisados. Os dados obtidos demonstram que a partir desse ponto 

praticamente todos continuam investindo em sua formação profissional, embora seja 

relevante dizer que somente um deles deu seguimento acadêmico a esses estudos 

cursando a pós-graduação na área de música.  

Considerando que o bacharelado em instrumento é um curso com um 

enfoque essencialmente prático, o número de atividades relacionadas à performance 

em orquestras, grupos de câmara e afins demonstra que o curso vem cumprindo 

com seus objetivos. Ainda assim, é significativo o grande número de egressos que 

atuam como professores de instrumento. Essa atividade sugere que a inclusão de 

disciplinas didáticas no currículo do curso de bacharel tem certa relevância, ao 

menos dentre os egressos pesquisados.   

Seja como professor, instrumentista ou produtor do ramo cultural, a atuação 

profissional altamente diversificada dentre os egressos indica uma necessidade de 

complementação de renda que aparentemente não pode ser obtida com uma única 

atividade. O caráter informal dessas atividades fica evidente no grande número de 

egressos que atuam como autônomos sem qualquer vínculo empregatício legal, não 

podendo contar com os benefícios de uma carreira estável, como um plano de saúde 

por exemplo. De acordo com Coulangeon sobre esse aspecto,  

 

[...] a multiatividade musical é capaz de instaurar um processo de 
“precarização identitária” que pode ameaçar as profissões artísticas, pois, 
devido à instabilidade em que vivem, os profissionais podem não conseguir 
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se realizar musicalmente e, por isso, não se sentirem satisfeitos com sua 
profissão (COULANGEON apud MORATO, 2010, p. 6). 

 

 Por outro lado, a diversidade de atuação e a informalidade não parecem 

influenciar a avaliação que estes egressos fazem a respeito do reconhecimento das 

suas atividades. Isso é demonstrado pelo alto nível de alunos que se sentem 

valorizados em seu ambiente social e profissional. O mesmo não é necessariamente 

verdade no tocante às perspectivas da área de músico instrumentista no estado, 

quesito sobre o qual a maioria posicionou-se com certa insatisfação, quando não 

com desânimo como demonstram as falas a seguir: 

 

Respondente 1: Também como sugestão, vai a necessidade de uma classe unida 

dos músicos, para nivelar cachês em valores mais elevados, possibilitando que os 

músicos pudessem trabalhar em apenas 1 orquestra e tivessem tempo de estudar e 

tocar realmente bem, em nível semelhante a qualquer lugar.  

Respondente 2: Tudo começa pela falta de reconhecimento da profissão. O músico 

raramente é contratado com carteira assinada. Sendo assim, não tem nenhum direito 

garantido, ou seja, se não trabalha (independente do motivo que for) não recebe [...].  

Respondente 3: Condições profissionais ainda considero frágil a situação de músico 

instrumentista, pois dependemos sempre da liberação de verba pelo governo, o que 

nos dois últimos anos dificultou muito a vida dos músicos aqui no estado [sic]  

 

Os dados analisados permitiram assim confrontar o que pensam os alunos 

egressos a respeito de sua formação e atual profissão, ao menos no que diz respeito 

aos questionamentos feitos por esta pesquisa, com aquilo que é proposto pelo curso 

de bacharelado da UDESC.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A discussão acerca da profissionalização do Músico se apresenta de 

fundamental importância, considerando esta uma área pouco explorada em âmbito 

estadual e também nacional. Refletir sobre dados relevantes no que diz respeito à 

regulamentação da profissão, condições de trabalho, reconhecimento artístico e 

profissional, formação e realização pessoal pode ser vital para uma mudança de 

perspectivas.  

Ao propor uma investigação sobre onde estão e como os alunos egressos do 

curso de bacharelado em violino e viola da UDESC atuam profissionalmente, esta 

pesquisa revelou aspectos importantes quanto à formação e à profissionalização do 

músico graduado no estado. Ela demonstrou que todos os alunos egressos 

pesquisados encontram-se residindo em Florianópolis apesar de em alguns casos 

serem oriundos de outras cidades do estado.  Pode ter contribuído para isso o fato 

de todos eles já estarem atuando profissionalmente durante a graduação, em sua 

grande maioria na mesma área que continuariam a trabalhar depois de formados.  

 A literatura pesquisada demonstrou que uma característica eminente no 

músico profissional brasileiro é um perfil multifacetado, atuante em vários campos de 

trabalho da música. Essa pesquisa demonstrou que essa também é uma 

característica no perfil do aluno egresso do bacharelado em música da UDESC.  

Dentre as atuações profissionais identificadas nesta pesquisa, destacam-se 

sobretudo a de professor de instrumento e músico de orquestra. Essa diversidade de 

atuações se deve em boa parte à necessidade de complementação financeira, uma 

vez que a maioria não possui um vínculo empregatício estável.   

 Esta pesquisa demonstrou ainda que o bacharelado em Violino e Viola da 

UDESC possui uma avaliação positiva da parte dos egressos pesquisados. De uma 

forma geral, as disciplinas e o curso como um todo contribuíram significativamente 

para a formação deles. Por outro lado, o alto índice de pessoas que se julgavam 

despreparadas para o mercado de trabalho sugere ser este um ponto importante a 

ser pesquisado com mais ênfase por parte do curso. Tanto pelas informações 

obtidas na revisão de literatura quanto nos resultados encontrados nessa pesquisa, 
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fica assim evidente a necessidade de um acompanhamento de alunos egressos pelo 

curso de música da UDESC.  

 Os resultados obtidos demonstram que todos os egressos sentem-se 

valorizados como músicos em seu ambiente social, com familiares e amigos. Porém 

quanto à profissão, alguns destacaram essa valorização como relativa ao ambiente 

em que se encontram. Esse nível de satisfação com relação à sua valorização 

profissional contrapõe a visão que o próprio egresso tem do campo da música 

instrumental em que atua. Ao considerá-lo como desanimador, podem ter pesado na 

avaliação dos egressos pesquisados várias das características da sua atuação 

profissional identificadas nesse trabalho, como a instabilidade financeira, a 

necessidade de atuar em várias áreas e a falta de organização da classe 

profissional.  

 Finalmente, essa pesquisa demonstrou que o curso de música da UDESC, 

efetivamente, tem cumprido um papel social importante nesses últimos dez anos de 

existência. Sendo o único curso de bacharelado em música disponível no estado, 

fica evidente sua influência no meio social em que está inserido, seja capacitando os 

alunos durante sua formação ou avaliando continuamente o ambiente profissional 

em que eles ingressam através do seu acompanhamento. 

   Por outro lado, a situação do músico profissional de uma maneira geral, fica 

mais clara quando inserida em um contexto mais amplo, a partir do qual se 

determina a parcela de responsabilidade de cada setor envolvido nesse processo. O 

papel dos educadores na sua formação, o poder público e privado no fomento e 

manutenção e a responsabilidade do músico na organização de sua classe e 

reconhecimento de sua profissão.  

 Foram várias as questões pertinentes abordadas pela pesquisa e tantas 

outras surgiram durante o processo. Porém, considerando o tempo e os objetivos do 

trabalho nem todas foram abordadas com a devida profundidade. Pontos mais 

específicos quanto a formação dos alunos durante o curso assim como um 

levantamento sobre o empenho pessoal desses para com o curso não foram 

abordados no questionário e acabaram mostrando-se informação interessantes e 

que contribuiriam ainda mais para este levantamento de dados.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Resoluções CONSEPE e CONSUNI  

 

 RESOLUÇÃO Nº 011/2003 – CONSEPE, de 28/08/2003: Aprova o Projeto de 
Revisão da Prova de Conhecimento Específico para Ingresso nos Cursos de 
Música do Centro de Artes – CEART, da Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC. 

 RESOLUÇÃO Nº 021/2004 – CONSEPE, de 24/08/2004: Altera pré-requisitos 
de disciplinas do curso de Bacharelado em Música – opções: Piano e Violino, 
e das habilitações em Artes Cênicas e Música do Curso de Educação Artística 
do CEART/UDESC. 

 RESOLUÇÃO N° 088/2004 – CONSUNI, de 21/12/2004: Aprova projeto da 
reforma curricular do curso de Bacharelado em Música do Centro de Artes – 
CEART da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

 RESOLUÇÃO N° 004/2005 – CONSUNI, de 28/03/2005: Referenda a 
Resolução nº 088/2004 – CONSUNI, de 21 de dezembro de 2004, que 
“aprova projeto de reforma curricular do curso de Bacharelado em Música do 
Centro de Artes – CEART da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC”. 

 RESOLUÇÃO Nº 301/2005 – CONSUNI, de 22/08/2005: Aprova, ad 
referendum do CONSEPE e do CONSUNI, o projeto de criação das opções 
Viola, Violoncelo e Violão do Curso de Bacharelado em Música do Centro de 
Artes – CEART da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC.  

 RESOLUÇÃO N° 374/2005 – CONSUNI, de 29/09/2005: Aprova Projetos de 
Criação das Opções “Viola”, “Violão” e “Violoncelo” no Curso de Bacharelado 
em Música do CEART/UDESC. 

 RESOLUÇÃO N° 013/2008 – CONSUNI, de 24/04/2008: Aprova a reforma 
curricular do curso de Bacharelado em Música - Opções: Instrumento Piano, 
Instrumento Violão, Instrumento Violino, Instrumento Viola e Instrumento 
Violoncelo, que passa a denominar-se curso de Bacharelado em Música - 
Opção: Piano; Opção: Violão; Opção: Violino; Opção: Viola e Opção: 
Violoncelo do Centro de Artes - CEART da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado “ad referendum” dos 
Conselhos Superiores pela Portaria nº 1030/07, de 05 de dezembro de 2007. 

 RESOLUÇÃO Nº 014/2008 – CONSEPE, de 09/06/2208: Altera a matriz 
curricular do Curso de Bacharelado em Música, do Centro de Artes–CEART, 
da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina–UDESC. 

 RESOLUÇÃO Nº 030/2008 – CONSEPE, de 01/12/2008: Altera a matriz 
curricular do Curso de Bacharelado em Música – Opção Viola, Opção Violão e 
Opção Violoncelo, do Centro de Artes – CEART, da Fundação Universidade 
do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

 RESOLUÇÃO Nº 031/2008 – CONSEPE, de 01/12/2008: Altera a matriz 
curricular do Curso de Bacharelado em Música – Opção Piano e Opção 
Violino, do Centro de Artes – CEART, da Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC. 
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RESOLUÇÃO Nº 013/2008 – CONSUNI  de 24/04/2008. Aprova a reforma curricular 
do curso de Bacharelado em Música - Opções: Instrumento Piano, Instrumento 
Violão, Instrumento Violino, Instrumento Viola e Instrumento Violoncelo, que passa a 
denominar-se curso de Bacharelado em Música - Opção: Piano; Opção: Violão; 
Opção: Violino; Opção: Viola e Opção: Violoncelo do Centro de Artes - CEART da 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado “ad 
referendum” dos Conselhos Superiores pela Portaria nº 1030/07, de 05 de dezembro 
de 2007. 
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ANEXO 2. Formulário de acompanhamento de egressos do CEART/UDESC 
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ANEXO 3. Questionário 

 

                                                                                         

 
 

            Caro colega,  

            O presente Questionário tem como proposta coletar dados para minha pesquisa de TCC, cujo 

objetivo geral é identificar onde e como atuam os alunos Egressos do Bacharelado de Violino e Viola da 

UDESC formados entre os anos de 2000 a 2010. Este trabalho é orientado pela Prof. Dr. Regina Finck. 
            As questões estão estruturadas de forma aberta e fechada, organizadas em três seções, contando 

ainda com um espaço ao final para mais observações, comentários, críticas ou sugestões se assim julgar 

necessário como complemento das informações.  

 

          Seguem algumas orientações para seu preenchimento:  

 É importante que todas as questões sejam respondidas; 

 Podem ser marcadas mais de uma resposta nas questões que julgar necessário; 

 Não é necessário responder as questões na ordem sugerida; 

 

               Certa de sua compreensão quanto à importância do preenchimento deste questionário para a 

pesquisa proposta, agradeço muito sua participação e colaboração.  
 

Keroll Elisabeth Weidner 

 – Acadêmica do Bacharelado em Música/opção Viola – UDESC –  

 

 

Contatos:  

48 99219441/ 32095236 

kekoviola@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kekoviola@gmail.com
http://www.udesc.br/
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QUESTIONÁRIO 
 
 
1. Sexo:  (  ) Masculino   (  ) Feminino 
 
2. Idade: __ 
 
3. Naturalidade (cidade onde nasceu):__    UF:__ 
 
4. Onde reside atualmente: __    UF:__ 
 
5. Com que idade iniciou seus estudos musicais? __ 
 
6. Seus primeiros contatos com a música foram: 
(  ) em casa com seus pais        
(  ) com outros familiares    
(  ) em uma Escola Livre de Música  
(  ) na Escola de ensino formal    
(  ) Outros. Quais? 
 
7. Iniciou seus estudos musicais com aulas de: 
(  ) Educação Musical 
(  ) Canto coral 
(  ) Instrumento Musical. Qual?__ 
(  ) Outro. Qual? __ 
 
8. Há quanto tempo você já se dedicava ao seu instrumento antes de ingressar na Graduação? ___ 
 
9. Você teve aulas individuais do seu instrumento antes da Graduação?    (  ) sim (  ) não 
 
10. Você teve aulas específicas de Teoria Musical antes de ingressar na Graduação? 
 (  ) sim   (  ) não 
 
 
 
 
 
Vida acadêmica:  
 
11. Em qual instrumento você cursou o Bacharelado?    (  ) Violino  (  ) Viola 
 
12. Em que ano ingressou no curso?  __ 
 
13. Em que ano se formou? __  
 
14. Se não realizou o curso em tempo regular, assinale quais foram os motivos:  
(  ) trabalho  
(  ) família  
(  ) outra graduação/pós-graduação   
(  ) outros. Quais? __ 
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15.Durante sua graduação deixou de cursar alguma disciplina obrigatória por incompatibilidade de 
horários? (  ) sim       (  ) não 
 
 
16. Para você, o curso deveria ter outro horário de funcionamento?   
(  ) sim, somente matutino 
(  ) sim, somente vespertino 
(  ) sim, somente noturno 
(  ) Outro. Qual? __ 
(  ) não 
 
17. As disciplinas oferecidas pelo curso contribuíram para seu desenvolvimento profissional?  
(  ) não   
(  )razoavelmente  
(  ) sim   
(  ) muito  
(  )não tenho opinião a respeito  
 
18. O curso como um todo colaborou para seu desenvolvimento cultural e pessoal? 
(  ) não   
(  )razoavelmente  
(  ) sim   
(  ) muito  
(  )não tenho opinião a respeito  
 
 
19. O Bacharelado em Música, na prática, lhe proporcionou atividades que estimulassem e 
desenvolvesse a sua vida como músico instrumentista? (  ) sim  (  ) não 
 
 
20. Você participou como bolsista de algum grupo instrumental ou Orquestra durante o curso?
  (  ) sim  (  ) não 
 
 
21. Você considera que essa participação contribuiu para sua formação?  
(  ) não   
(  )razoavelmente  
(  ) sim   
(  ) muito  
(  )não tenho opinião a respeito  
  
 
22. O curso de Bacharelado em Música da UDESC atendeu suas expectativas? 
(  ) não   
(  )razoavelmente  
(  ) sim   
(  ) muito  
(  ) não tenho opinião a respeito  
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23. Depois de concluir sua Graduação, você já realizou algum outro curso? Qual? 
Sim, 
(  ) Outra graduação 
(  ) Especialização 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
(  ) Outro. Qual? __  
 
(  ) Não 
 
 
24. Você continua seu aperfeiçoamento no instrumento? Como? 
Sim, 
(  ) Pós-graduação 
(  ) Aulas particulares 
(  ) Master Class  
(  ) Festivais e Oficinas 
(  ) Outro. Qual? __ 
 
(  ) Não. 
 
 
25. Sentia-se preparado para o mercado de trabalho ao sair da universidade? 
(  ) não   
(  )razoavelmente  
(  ) sim   
(  ) muito 
(  ) não tenho opinião a respeito  
  
 
 
 
Vida profissional:  
 
26. Você exerceu alguma atividade profissional durante a graduação?   (  ) sim  (  ) não 
 
27. Se sim, qual? __ 
 
28. Você está exercendo alguma atividade profissional neste momento?Qual?  
(  )Sim. ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
(  ) Não. 
 
29. Caso você não esteja exercendo atividade profissional como músico, qual o motivo? 
(  ) Mercado de trabalho saturado 
(  ) Melhor oportunidade em outra área 
(  ) O curso não lhe proporcionou conhecimentos suficientes 
(  ) Outros. Quais? __ 
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30. Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional?  
(  ) Nenhuma, trabalho como autônomo 
(  ) Associações e/ou Cooperativas como prestador de serviço 
(  ) Empresa própria 
(  ) Empresa privada 
(  ) Empresa pública 
(  ) Outra. Qual? __ 
 
31. Como você obteve seu emprego atual?  
(  ) por concurso público 
(  ) por efetivação de estágio 
(  ) por seleção de currículo 
(  ) por indicação 
(  ) seleção através de Audição 
(  ) outro. Qual? __ 
 
32. Você possui Carteira de Trabalho assinada em sua atividade profissional?   
(  ) sim  (  ) não 
 
33. Você possui algum benefício como Plano de Saúde, Plano familiar, Odontológico (etc,...) em seu 
trabalho?  (  ) sim  (  ) não 
 
34. Você se sente valorizado como músico/instrumentista em seu ambiente social (família, 
amigos...)?    (  ) sim  (  ) não 
 
35. Você se sente valorizado como músico/instrumentista em seu ambiente profissional? 
(  ) sim  (  ) não 
 
36. Qual é em sua visão, a perspectiva profissional na área da Música Instrumental em nossa 
região/estado? 
(  ) ótima 
(  ) boa 
(  ) razoável 
(  ) desanimadora 
(  ) não tenho condições de avaliar 
 
 
Outras observações/comentários que considera importante com relação a sua formação e atuação 
profissional:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4. Matriz para análise dos dados 


