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Resumo: Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento
que tem como tema a história de vida de professores de música de educação básica do
Distrito Federal. O foco deste trabalho é apresentar a construção da problemática a partir do
meu interesse pelo tema bem como da escassez de estudos na área de Educação Musical
que tratam da escola de educação básica como um lugar que geram laços profissionais ao
professor de música que vem atuando há mais de dez anos nesse contexto educacional.
Portanto, a pesquisa possibilitará compreender os laços da profissão professor de música do
Distrito Federal, contribuindo com os novos professores que estarão se ligando, históricosocialmente, numa rede que tecem e são tecidos neste lugar chamado escola. Assim, o
objetivo da pesquisa consiste em compreender, na história de vida de professores de
música, como os laços profissionais se tramaram ao longo da sua trajetória profissional. Os
conceitos operantes da pesquisa são fundamentados na pesquisa (Auto)biográfica, mais
especificamente, nas histórias de vida de professores e nas dimensões do ser no mundo,
entendendo que estar na vida é estar em ligação. A técnica utilizada será a entrevista
narrativa (Auto)biográfica. Acredito que ao fazer emergir as histórias de vida de
professores de música de educação básica, poder-se-á trazer contribuições para os campos
da Educação Musical e Pesquisa (Auto)biográfica a partir de conhecimentos, experiências e
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sentidos advindos das narrativas de professores de música de escolas de educação básica
que constroem laços profissionais.
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