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“O humano, meus amigos, como 
objetivo da educação musical.” 
 
Koellreutter apud Brito (2001, p.42) 
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RESUMO 
 
 

Esse trabalho traz discussões sobre o ensino da música, seus elementos e a 
importância de se especificar as características de homem que se quer formar. Tem 
por objetivo analisar a importância da música na educação infantil e a possibilidade 
desta atender à formação integral da criança. Aborda também questões sobre a 
formação dos professores pedagogos e a necessária interação desses com os 
professores específicos da área da música. Empregou-se, então, como metodologia 
uma pesquisa bibliográfica principalmente nas obras de Brito (2003), Fonterrada 
(2008), Rigon, Asbahr e Moretti (2010), Subtil (2003), para aproximação de temas 
como a importância da educação musical para a formação humana, a interação 
entre o cotidiano e o não cotidiano no ensino da música e o desenvolvimento da 
criticidade frente às produções midiáticas capitalistas. Trouxe como principal 
consideração a necessidade de se ter claros objetivos ao se trabalhar música na 
sala de aula e a importância da formação do professor. 
 
Palavras-chave:  Educação Infantil; Formação humana; Desenvolvimento integral; 
Educação Musical;  
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ABSTRACT 
 
This work brings discussions about music teaching, yours elements and the 
importance of specify the adult’s characteristics that wants to develop. Has as 
objective analyze the importance of music in children’s education and the possibility 
of it attend the integral formation of the child. Also addresses questions about 
pedagogue teachers formation and the interaction needed of these teachers with 
music teachers. Was employed as methodology a bibliography research of Brito’s 
work (2003), Fonterradas’s work (2008), Rigon’s, Asbahr’s and Moretti’s work (2010) 
and Subtil’s work (2003) to approximate themes as the importance of musical 
education for human formation, for the daily or not daily interaction in music teaching 
and the development of criticality on capitalistic productions. This work brought as 
main consideration the need of have clear objectives when use music at class room 
and the importance of teachers formation.   
 
Key words: Children´s education; Human formation; Integral development; Musical 
education.  
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1 INTRODUÇÃO  

Com esse trabalho, pretende-se suscitar uma reflexão acerca das 

possibilidades do ensino de música e a importância dessa para o desenvolvimento 

humano do sujeito, especificamente para criança da Educação Infantil. 

Sabe-se que a música está muito presente nas nossas vidas, Brito (2003) 

nos aponta, que desde a fase intrauterina o bebê já está exposto a sons cotidianos e 

musicais. A autora nos mostra que por meio da música pode-se estimular as 

crianças em todas as capacidades humanas e ainda, segundo Gordon apud Loureiro 

(2003), ter a possibilidade de desenvolver atitudes favoráveis a todo tipo de música, 

sensibilizando-os a partir de situações que oportunizem a ampliação da bagagem 

musical da criança, pelo contato com as práticas musicais acumuladas pela 

humanidade, que não são de fácil acesso à sociedade. Dessa forma, voltou-se a 

pesquisa para à educação infantil, já que essa é o início da fase escolar, em que a 

criança começa a desenvolver-se de forma autônoma, valendo-se da criação e da 

livre expressão.   

Considera-se importante a abordagem do tema, pois, a música muitas 

vezes vem sendo tratada como mera forma de entretenimento pelos professores 

regentes. Assim, é necessário evidenciar que para se entender as práticas musicais, 

é preciso ter como base o seu contexto histórico, conhecendo o atual momento 

social. Pois a música é fruto das inquietações da sociedade, possibilita situações de 

comunicação e relacionamento, momentos de debates, de estímulos e de 

conscientização ao integrar vivências musicais e humanas, como entende 

Koellreuter apud Brito (2001). 

A pesquisa foi movida, então, a partir de questões como: Qual a 

contribuição da música para o desenvolvimento humano na criança na educação 

infantil? Qual a importância das práticas da cotidianidade no ensino formal de 

música? Como o professor pedagogo pode trabalhar questões musicais que 

contemplem o desenvolvimento humano do sujeito? Para responder a essas 

questões, foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva. 

O principal objetivo consiste em analisar a contribuição da música no 

processo de formação humana principalmente na educação infantil. E esse objetivo 

se dividiu em outros mais específicos como identificar fatores que contribuem para o 

desenvolvimento integral da criança por meio ensino formal, analisar e conceituar a 



 9 

música, bem como os objetivos da educação musical na educação infantil, 

diferenciar as práticas da cotidianidade do ensino sistematizado da música e apontar 

possibilidades de trabalho do professor pedagogo no ensino formal de música que 

contemple a formação do humano.  

Dessa forma, a pesquisa foi organizada em quatro capítulos. No primeiro 

e segundo capítulo, discute-se a importância da educação musical para a formação 

humana, entrando em questões como a educação integral da criança, o ensino 

formal de música ao longo do tempo, evidenciando as tendências pedagógicas e as 

contribuições do pensamento histórico-cultural nas reflexões sobre o ensino da 

música. 

O terceiro capítulo, volta-se para considerações acerca do ensino musical, 

analisando e conceituando a música, bem como explorando questões pertinentes a 

esse ensino, como a importância da contextualização e da não fragmentação, os 

objetivos da educação musical e necessária mediação entre as questões da 

cotidianidade e do ensino formal. 

No quarto capítulo, faz-se uma reflexão sobre as capacidades e 

habilidades necessárias aos professores pedagogos que se propõe a trabalhar com 

a música na sala de aula e a importância da interação entre esses e os profissionais 

específicos da área da música.  
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2 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL PARA A FORMAÇÃO HUMANA 

2.1 MÚSICA E FORMAÇÃO INTEGRAL: DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SUJEITO 

Na atualidade, considerando o contexto em que vivemos, Cavalcanti 

(2006), atenta para uma reflexão sobre como e com qual propósito estamos 

formando nossas crianças. Diante desse meio dinâmico, em que as transformações 

são constantes, ocorrendo diariamente profundas mudanças na natureza, onde a 

experiência humana é banalizada e tudo se encontra como passageiro, torna-se 

cada vez mais necessário o exercício de se pensar na dimensão humana. 

Considerando essas peculiaridades do mundo atual, podemos perceber, segundo 

Cavalcanti (2006), a necessidade de se educar para a transformação, de modo que 

a educação privilegie vários canais de entrada e saída de informação com a 

finalidade de ”estimular os processos criativos desde a educação iniciada na 

primeira infância e possibilitar a criança o desafio de aprender a criar para crescer 

melhor, além de prepará-la para a vida nas suas múltiplas dimensões.” 

(CAVALCANTI, 2006, p. 92) 

Ao se tratar dessas dimensões, Fonterrada (2008) em seu texto, aborda 

os aspectos como a valorização do cognitivo e a importância de se desenvolver o 

sensorial, o afetivo, o étnico, o social e o mental. Afirma que a escola deve explorá-

los de maneira a não priorizar apenas o cognitivo, visando contribuir para o 

desenvolvimento de forma integrada, ou seja, trabalhando com as capacidades e 

habilidades físicas, afetivas, cognitivas e sociais. 

O processo de humanização, de acordo com Rigon, Asbahr e Moretti 

(2010), se caracteriza na teoria histórico-cultural a partir das obras de Marx, podendo 

ser considerado “[...] que o humano é resultado do entrelaçamento do aspecto 

individual, no sentido biológico, com o social, no sentido cultural.” (RIGON; ASBAHR; 

MORETTI, 2010, p. 15-16.). Assim, segundo os autores, é necessário que o homem 

se aproprie da cultura e de tudo o que a espécie humana já desenvolveu, para só 

então assumir a concepção do ser humano em desenvolvimento compreendendo-o 

no movimento histórico da humanidade.  

Para que uma atividade de transformação seja considerada como 

humana, Rigon, Asbahr e Moretti (2010) afirmam que é preciso ter uma 

intencionalidade, sendo esta constituída como uma resposta à satisfação das 

necessidades do homem, impostas pela relação com o meio em que vive, ou seja, 
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inventadas ou criadas. O homem, então, por meio do trabalho, controla seu 

comportamento e coletivamente constitui sua cultura a partir do suprimento dessas 

necessidades. 

O trabalho, por sua vez, é atividade essencialmente humana e coletiva, 

sendo aquilo que “[...] fundamentalmente humaniza e possibilita o desenvolvimento 

da cultura.” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p.16.). Além disso, é possível 

perceber que a linguagem, nessa atividade socialmente construída, é necessária 

para o desenvolvimento social e individual dos homens, pois, de acordo com Rigon, 

Asbahr e Moretti (2010), é por meio dela que os homens podem compartilhar 

representações, conceitos, técnicas e os transmitir para as futuras gerações. 

2.2 Música: Uma Linguagem a Ser Desenvolvida 

Ao se considerar o desenvolvimento integral da criança, Azor e Girardello 

(2010) defendem a reflexão sobre as ações pedagógicas para que esta possa 

assegurar esse desenvolvimento. Nesse sentido, cabe à escola então, proporcionar 

um ambiente onde professores especialistas e não especialistas estejam em 

parceria pensando em como inserir as diferentes linguagens, mantendo um trabalho 

inter e multidisciplinar.  

Benjamin apud Azor e Girardello (2010), aponta que as manifestações da 

vida intelectual do homem podem ser entendidas como linguagem, dessa forma, é 

possível se dizer que a linguagem está diretamente relacionada à comunicação de 

conteúdos, se caracterizando por linguagem da música, da plástica ou de qualquer 

outro domínio.  

A música, como afirma Koellreuter apud Brito (2001), é uma linguagem 

construída a partir das características e das necessidades de cada sociedade, que 

condicionam um tipo de arte. Por intermédio dela é possível se pensar em uma 

formação integral do ser humano, uma vez que possibilita situações de comunicação 

e relacionamento, momentos de debates, como também de estímulos e 

conscientização ao integrar vivências musicais e humanas. 

Essa linguagem por sua vez, se constitui, segundo Koellreuter apud Brito 

(2003), à medida que são organizados intencionalmente os signos sonoros e o 

silêncio num continumm espaço-tempo. Pode-se dizer que ela é um meio de 
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ampliação da percepção e da consciência, posto que, “[...] as muitas músicas da 

música são expressões sonoras que refletem a consciência, o modo de perceber, 

pensar e sentir de indivíduos, comunidades, culturas, religiões, em seu processo 

sócio-histórico.“ (BRITO, 2003, p. 28) 

A partir dessas considerações, Brito (2003), faz uma reflexão abordando a 

importância de conhecer a produção musical de outros povos e culturas, além de 

estar em contato e preservar também nossas tradições musicais, com a finalidade 

de “[...] explorar, criar e ampliar os caminhos e os recursos para o fazer musical.” 

(BRITO, 2003, p.28) 

Considerando o ensino de música nas escolas, Koellreutter apud Brito 

(2001) defende como objetivo principal a formação integral do ser humano para além 

da formação profissional, enfatizando que a educação musical não deve ser 

pensada para se formar o possível músico do futuro e sim, proporcionar às crianças 

de hoje, o desenvolvimento das capacidades humanas em todas as dimensões. 

Conjuntamente a esse pensamento, Rigon, Asbahr e Moretti (2010), propõe o que 

chamam de “educação humanizadora”, entendida a partir da teoria histórico-crítica, 

em que o trabalho é considerado “[...] como mediação necessária no processo de 

constituição dos sujeitos, e não apenas como fim em si mesmo.” (RIGON; ASBAHR; 

MORETTI, 2010, p.25) 

Dessa forma, Koellreutter apud Brito (2001), aponta a necessidade de se 

criar espaços de atividades musicais lúdicas, funcionais, voltadas para a formação 

daqueles que não pretendem profissionalizar-se, procurando trabalhar com a 

linguagem musical de modo mais flexível e criativo.  

Nessa perspectiva a partir do ensino formal de música, pode-se perceber 

o desenvolvimento de algumas características essenciais na primeira infância, entre 

elas o desenvolvimento das bases sensoriais, afetivas, mentais, morais, sociais e 

estéticas, de acordo com Fonterrada (2008). 

O processo criativo, de acordo com Cavalcanti (2006), exercita a 

dimensão humana, uma vez que são necessários padrões elevados de abstração 

que compõe as atividades simbólicas. Afirma ainda que “quanto mais formos capaz 

de simbolizar, compreender e interpretar o mundo mais nos humanizamos.” 

(CAVALCANTI, 2006, p. 91) Pode-se dizer então que “a tarefa de educar para a 

transformação é árdua e por isso devemos preparar-nos desde cedo, pois sendo 
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algo que implica numa produção concreta e útil exige esforço, dedicação e 

exercício.” (CAVALCANTI, 2006, p.92) 

A transformação entendida a partir da teoria histórico-cultural pode ser 

caracterizada pelos processos de desenvolvimento humano e de formação da 

individualidade, que se dá fundamentalmente por meio da socialização presente 

desde o início da vida do ser humano.  Rigon, Asbahr e Moretti (2010, p.25-26) 

explicam também que  

Embora no primeiro ano de vida a criança apresente características 
peculiares e também careça de determinados meios especificamente 
humanos de estar no mundo, isso não significa uma não 
socialização. [...] As relações interpessoais, são antes de tudo, 
relações sociais e históricas. Dessa forma, embora a relação 
criança/mundo possa se dar, na aparência, mediada por apenas um 
indivíduo (por exemplo, a mãe), esse indivíduo carrega em si o 
conjunto das relações sociais. 

 
Considerando as formas de socialização entre os sujeitos em uma 

sociedade, o aspecto musical, para Brito (2003), começa a ser desenvolvido desde 

antes do nascimento, pois os bebês já estão inseridos no universo sonoro, posto 

que, na fase intra-uterina convivem em um ambiente de sons provocados pelo corpo 

da mãe e considerando também a voz da mãe como parte constituinte desse 

material sonoro especial, que passa ser caracterizado como uma referência de 

afetividade. 

Para Brito (2003) o processo de musicalização dos bebês e das crianças 

começa de maneira espontânea, intuitiva, por meio do contato com os sons do 

cotidiano e das músicas. As cantigas de ninar, as canções de rodas, e todo tipo de 

jogo musical possuem uma importância significativa para a ampliação de um 

repertório sonoro, esse favorece para o desenvolvimento afetivo e cognitivo, por 

meio da comunicação, da troca, e da afetividade, que contribuirá na criação do 

vínculo da criança com o adulto e com a música. 

Ao se pensar no desenvolvimento da dimensão humana com a inserção 

da música na Educação Infantil, o trabalho se faz rigoroso em termos de estudo e 

pesquisa, pois, concordando com Cavalcanti (2006), Brito (2003) acredita que 

Trazer a música para o nosso ambiente de trabalho exige, 
prioritariamente, uma formação musical pessoal e também atenção e 
disposição para ouvir e observar o modo como bebês e crianças 
percebem e se expressam musicalmente em cada fase de seu 
desenvolvimento, sempre com o apoio de pesquisas e estudos 
teóricos que fundamentem o trabalho. (BRITO, 2003, p. 35) 
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Assim, vê-se necessário a definição de claros objetivos para a educação 

musical, uma vez que essa vem sendo utilizada de maneira equivocada, como 

aponta Maffioletti (2001). A autora percebe que as atividades musicais propostas 

pelos professores atualmente ainda ignoram os pensamentos novos, reproduzindo 

práticas que se reduzem à imitação, privando, assim, as crianças das vivências mais 

ricas, que possibilitariam a construção da identidade corporal, das singularidades, 

das relações espaciais, da criatividade e do conhecimento das várias culturas. 

Brito (2003), também explicita a diversidade de propósitos e concepções 

pedagógicas em que a música é utilizada na Educação Infantil, a autora faz uma 

crítica à concepção do ensino de práticas mecanizadas: 

Ainda percebemos fortes resquícios de uma concepção de ensino 
que utilizou a música – ou, melhor dizendo, a canção – como suporte 
para a aquisição de conhecimentos gerais, para a formação de 
hábitos e atitudes, disciplina, condicionamento da rotina, 
comemorações de datas diversas etc. Os cantos (ou “musiquinhas”, 
como muitos ainda insistem em dizer) eram quase sempre 
acompanhados de gestos e movimentos que, pela repetição, 
tornavam-se mecânicos e estereotipados, automatizando o que antes 
era – ou poderia vir a ser – expressivo. A música, nesses contextos, 
era apenas um meio para atingir objetivos considerados adequados à 
instrução e à formação infantis. (BRITO, 2003, p. 51)  
 

Desta forma é possível dizer que os autores possuem um pensamento em 

comum, acreditam na música como um meio de desenvolvimento da dimensão 

humana, uma vez que essa auxilia no conhecimento da própria cultura e bem como 

da de outros povos, na socialização, na ampliação da expressão e da criatividade, 

que por si constitui algumas características essenciais para compreender e 

interpretar o mundo, características essas humanizadoras. Para tanto, é necessário 

sistematizar uma educação voltada a esses objetivos, visando à formação e o 

desenvolvimento da criança, assim, pensaremos como a educação formal pode 

sistematizar esses conhecimentos para abranger o processo de humanização. 

 

3 FUNÇÃO DO ENSINO FORMAL DE MÚSICA NO PROCESSO DE 

HUMANIZAÇÃO 

3.1 A INFLUÊNCIA DAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL 
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É possível dizer que o processo de humanização, no ensino formal, nem 

sempre foi considerado, como, por exemplo, ao se analisar as teorias não- críticas 

postas por Saviani (1989).  

Nos estudos desenvolvidos pelo autor acima referido acerca das 

tendências pedagógicas que influenciaram a educação brasileira, aponta 

primeiramente a pedagogia tradicional herdada do século XIX, que aparece com o 

propósito de equacionar o problema da marginalidade, uma vez que viam na escola 

a solução para esse problema. Segundo Fontana e Cruz (1997), nessa tendência, os 

conceitos científicos eram transmitidos prontos à criança por meio de definições que 

eram utilizadas em uma série de exercícios para o treinamento e memorização. 

Saviani (1989) afirma também que, a escola tradicional, tinha como profissional o 

professor razoavelmente bem preparado, sendo os alunos organizados em classes 

onde os seguiam e realizavam atentamente os exercícios passados pelo professor. 

Considerando a educação musical nessa tendência, Tozetto (2005), 

ressalta que a repetição era um elemento fundamental, em que se valorizava a 

aprendizagem por meio da imitação de repertórios de canções e cantigas de roda. 

Aponta-se também que a expressão e as elaborações próprias não eram levadas em 

consideração, não sendo tidos como questões relevantes ao ensino. Tozetto (2005) 

explica ainda que nessa tendência o professor é visto como o centro do processo de 

ensino e aprendizagem, sendo ele venerado e respeitado.  

Críticas a essa tendência surgiram, segundo Saviani (1989), pelas 

frustrações decorrentes dessa metodologia de ensino. Era possível perceber que 

nem todos os alunos ingressavam na escola e que boa parte dos que frequentavam 

as salas tradicionais não eram bem sucedidos. 

Ao se traçar uma linha histórica, Tozetto (2005) indica que na tentativa de 

se superar a tendência tradicional, surge a teoria da Escola Nova, que tinha como 

princípio a educação centrada na criança, na vida e na atividade. Cabia ao professor 

nessa perspectiva preparar ambientes ricos em estímulos para que a criança 

pudesse explorá-los sem intervenção. Saviani (1989) coloca ainda que nessa 

perspectiva o mais importante não era o simples aprender e sim o aprender a 

aprender, sendo essa aprendizagem resultado desse ambiente estimulante e da 

relação professor-aluno.  

Segundo Saviani (1989), essa tendência tinha como objetivo mudar o 

aspecto da escola, que antes era vista como um local sombrio, de disciplina e 
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silencio, para um ambiente diferente, onde era permitida a exploração dos ricos 

materiais, incluindo a biblioteca de sala e outros instrumentos.  

Porém, essa tendência teve como consequência o esvaziamento dos 

conteúdos, considerando a falta de um acompanhamento mais técnico do professor, 

e a insustentabilidade financeira nas escolas públicas, uma vez que o material era 

caro e apenas algumas escolas particulares conseguiam viabilizá-lo. 

Nessa época o ensino das artes foi fortemente influenciado pelo 

sentimento nacionalista que se queria impor, sendo voltado dessa maneira à 

exacerbação do sentimento nacionalista a fim de inculcar valores considerados 

fundamentais ao governo como a disciplina, o civismo, a obediência e a 

conformação com as diferenças sociais.  

Com as constantes mudanças ocorrendo no país, a tendência escola- 

novista não estava mais atendendo as exigências da nova sociedade, como analisa 

Tozetto (2005), assim, segundo Saviani (1989), após observarem a eficiência 

instrumental predominou-se na educação, na segunda metade do século XX, a 

tendência tecnicista. Os objetivos apresentados estavam voltados para o 

operacional, ou seja, era visado o desenvolvimento das habilidades técnicas 

entendidas como necessárias ao domínio dos materiais, levando em consideração 

produtividade do aluno e não o conhecimento assimilado. Saviani (1989) afirma que, 

dessa maneira, planejou-se uma educação racional pensada para minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem por em risco sua eficiência, mecanizando o 

processo.  

Saviani (1989, p. 26) aponta que “[...] a pedagogia tecnicista acabou por 

contribuir para aumentar o caos no campo educativo gerando tal nível de 

descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação, que praticamente 

inviabiliza o trabalho pedagógico”.  

Concordando com Saviani (1989) e analisando as tendências até aqui explicitadas, 
Tozetto (2005), nos mostra que a visão de totalidade não aparece como princípio, 
pois os objetivos estavam voltados à superficialidade expressiva e ao 
espontaneísmo com a justificativa errônea de que “a arte vem de dentro”. Assim a 
autora faz uma reflexão lembrando que a arte deve considerar as duas dimensões, a 
leitura da realidade e o domínio técnico, não se limitando o conhecimento à imitação.  

Mais tarde surge a perspectiva histórico-cultural. Nela, a história dos 

conceitos é considerada de modo a provocar os alunos à memória das experiências 

anteriores, “[...] dando importância à atividade do indivíduo no processo de 

conhecimento.” (FONTANA, Roseli; CRUZ, Nazaré, 1997, p.108) 
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3.2  Contribuições do Pensamento Histórico-cultural no Ensino de Música 

A educação, nessa perspectiva, como aponta Leontiev apud Rigon, 

Asbahr e Moretti (2010), se dá por meio do processo pelo qual o indivíduo é capaz 

de se humanizar a partir da transmissão e assimilação da cultura produzida 

historicamente. Dessa maneira vê-se a importância da mediação, por intermédio da 

comunicação, entre o que a criança já sabe com os aspectos historicamente 

construídos. A escola é, por sua vez, segundo Saviani apud Rigon, Asbahr e Moretti 

(2010, p.28), “espaço de transmissão formal e planejada do saber sistematizado e 

elaborado, do conhecimento científico, filosófico e artístico.”. 

Vigotski apud Benedetti e Kerr (2008) aponta ainda que o 

desenvolvimento dos processos cognitivos superiores específicos (linguagem, 

memória, etc..) são fruto do processo histórico-social, portanto, não são inatas ao 

homem. Assim, é possível entender a importância da transmissão e da apropriação 

pelos indivíduos do desenvolvimento social e histórico e das experiências anteriores 

visando o desenvolvimento do psiquisimo humano e das habilidades, formação do 

humano. 

Nesse sentido, o ensino da música, nas palavras de Benedetti e Kerr 

(2008), se constitui na finalidade de somar-se ao conhecimento cotidiano das 

crianças, ou seja, deve ser pensado para trazer o “algo a mais”, ampliando dessa 

forma sua bagagem musical. Cabe lembrar também que nessa perspectiva, segunda 

as autoras, não se vê o conhecimento trazido de casa como inferior ao ensino 

formal, porém sabe-se que o conhecimento cotidiano é limitado, dando à escola a 

função de “interferir para ampliar e conduzir a formação educacional das pessoas” 

(BENEDETTI, K. S.; KERR, D. M.; 2008, p. 41) 

O professor, como já citado anteriormente, tem o papel fundamental na 

mediação desse ensino, uma vez que é necessário além de oferecer os 

conhecimentos e as práticas musicais acumulados pela humanidade, que não são 

de fácil acesso aos alunos no cotidiano, contextualizar a aprendizagem de modo a 

não fragmentar os conteúdos, tornando-os compreensíveis e dando sentido a esse 

conhecimento para a criança. Benedetti e Kerr (2008) lembram também que esse 

acesso aos novos conhecimentos não deve ser tratado como uma mera transmissão 

de conteúdos, a escola, nesse sentido, deve assumir uma postura de espaço 

problematizador visando despertar “a consciência das pessoas sobre seu lugar (e o 
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da música) no espaço/tempo histórico de sua sociedade” (BENEDETTI, K. S.; 

KERR, D. M.; 2008, p. 41). Assim, considerando a análise realizada pelos autores, O 

ensino formal deve ser pensado então, 

 [...] como um espaço para se ampliar as possibilidades de 
experiência estética dos alunos para além do seu conhecimento 
musical cotidiano, oferecendo-lhes a oportunidade de apreciar as 
infinitas músicas do mundo; espaço para o desenvolvimento da 
reflexão crítica sobre as práticas musicais cotidianas e não 
cotidianas; espaço de reflexão sobre qual o lugar histórico, a função 
e os sentidos das músicas – inclusive de suas músicas cotidianas – 
na história da humanidade. (BENEDETTI, K. S.; KERR, D. M.; 
2008,p.41) 

 
De acordo com Benedetti e Kerr (2008), torna-se imprescindível, a 

reflexão sobre o objetivo da educação musical que se quer na escola, pois somente 

dessa maneira poderemos alcançar um ensino que entenda a música como um 

instrumento de formação, educação e desenvolvimento, não só humano, mas 

também social. É preciso, segundo as autoras, objetivar a transformação da 

sociedade como um todo, uma vez que essa está intimamente relacionada ao 

consumo, tornando até mesmo os bens culturais, entre eles a música, produtos 

humanos de consumo e meras possibilidades de entretenimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Podemos perceber na atualidade que os conceitos de música presentes 

na sociedade são diversos, principalmente no meio cotidiano. É visível que sem uma 

fundamentação teórica sobre o tema, não conseguiríamos alcançar os objetivos 

propostos para o ensino da música na educação infantil numa perspectiva 

integradora e globalizadora, como entende Koellreutter apud Loureiro (2003).  

As funções sociais da música, quando analisadas por meio do senso 

comum, passam despercebidas a partir do momento em que se insere a música no 

cotidiano escolar sem a devida reflexão sobre o conteúdo a ser explorado, como, por 

exemplo, a utilização de cantigas com a finalidade última de disciplina ou 

entretenimento. Maffioletti (2001), afirma que a educação infantil é repleta de 

atividades musicais incorporadas como normais que contradizem os objetivos 

propostos para a educação musical. Dessa forma, a música, bem como suas 
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funções sociais quando entendidas sem uma base teórica, perde o sentido que 

evidencia seus aspectos relevantes na educação do sujeito. 

Loureiro (2003) lembra que a música deve desempenhar um papel muito 

mais significativo na vida das crianças do que a simples reprodução. Afirma ainda 

que  

[...] a educação musical tem uma função socializadora e que vem 
contribuir no desenvolvimento e na formação integral do indivíduo. A 
importância do ensino de música na escola reside, então, na 
possibilidade de despertar habilidades e condutas na criança, 
levando-a a sentir-se sensibilizada pela música, valendo-se da 
criação e da livre expressão. (LOUREIRO, 2003, p.127)  

 
A escolha da pesquisa relacionada à música na educação infantil foi, 

então, no sentido de desconstruir as ideias prontas do que seria a utilização da 

música no cotidiano escolar, e mostrar que para se utilizar desse instrumento é 

necessário ter consciência de que é possível desenvolver nas crianças pequenas 

atitudes favoráveis a todo tipo de música que persistirão ao longo da sua vida, como 

entende Gordon apud Loureiro (2003). 

Esse capítulo tem, então, como objetivo principal explorar questões 

relacionadas à educação musical pertinente ao conhecimento de professores não 

especialistas, exemplificado por Figueiredo (2004), como professores formados nos 

cursos de Pedagogia que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, que não possuem uma formação específica em uma 

licenciatura, mais especificamente nessa pesquisa, em música.  

 

4.1 O QUE É MÚSICA? ASPECTOS RELEVANTES AO ENSINO DE MÚSICA 

 

A música, como nos indica Brito (2003), aparece na literatura com 

diferentes significados. Em seu texto, Brito (2003) aponta que no Novo Dicionário 

Aurélio de Língua Portuguesa, no verbete “música” a seguinte definição “Arte e 

ciência de combinar os sons de modo agradável aos ouvidos” ou ainda “Qualquer 

conjunto de sons”, porém, nos instiga a um aprofundamento no significado, uma vez 

que essa definição confere valor somente àquilo que agrada aos ouvidos e ao definir 

como “qualquer conjunto de sons” se ausenta de aspectos estéticos apontando o 

caráter depreciativo desse verbete.  
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 Brito (2003) evidencia também a definição que julga inadequada do livro 

Evolução da Teoria Musical, de Elce Pannain, em que a música é definida como a 

arte de combinar sons e formar melodia e harmonia com eles. Na visão de Cunha 

(2007, p.2), “música refere-se ao fato sonoro, rítmico, melódico, poético e harmônico, 

constituído e produzido pelo homem”. A música, de acordo com a autora, é vista 

como uma manifestação acústica cultural e socialmente partilhada.  

Segundo os apontamentos de Hans- Joachim Koellreutter apud Brito 

(2003, p.26), a música é uma “linguagem que organiza, intencionalmente, os signos 

sonoros e o silêncio, no continnum espaço-tempo”. Considera ainda que a música 

não é só melodia, ritmo e harmonia (elementos presentes na produção musical). 

Música, para ele, é também melodia, ritmo e harmonia, pois considera que existem 

outras possibilidades de organização do material sonoro.  

Ao se tratar de música, Brito (2003) nos mostra o quão importante se 

torna relacionar o som e o silêncio. O som, na sua perspectiva, é tudo aquilo que o 

ouvido percebe a partir de movimentos vibratórios, já o silêncio se caracteriza pelos 

sons que não podemos ouvir, ou seja, vibrações que o nosso ouvido não percebe 

como uma onda, por elas terem um movimento muito lento ou muito rápido.  A 

autora lembra ainda que  

Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do 
universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens 
sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos e suas máquinas 
traduzem, também sonoramente, sua presença, seu “ser e estar”, 
integrado ao todo orgânico e vivo deste planeta. (BRITO, 2003, p.17) 
 

Aprofundando a questão do som, pode-se elencar algumas qualidades ou 

parâmetros, fundamentais a esse entendimento, descritas por Brito (2003). A 

primeira a ser analisada é a altura, ela tem a característica de identificar o som como 

grave ou agudo dependendo da frequência das vibrações. É possível dizer que 

quanto menor for essa frequência de vibrações por minuto, mais grave será o som, 

sendo o contrário também verdadeiro.  

Outro parâmetro apontado pela autora é a duração, ou seja, o seu tempo 

de ressonância. Assim, pode-se classificar o som como curto ou longo. A 

intensidade também é uma das qualidades do som, de acordo com a amplitude de 

sua onda, a qual é classificada como forte ou fraco. Porém essa característica do 

som pode variar quase sempre, segundo a autora, de acordo com o grau de força do 

ataque.  
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Um outro aspecto importante a se considerar é a “personalidade” do som, 

que segundo Brito (2003), pode ser identificada a partir do timbre, ele se diferencia 

dependendo dos materiais e do modo de sua produção. Para concluir, Brito (p.19, 

2003) traz o conceito de densidade do som, identificado como o “parâmetro que se 

refere a um grupo de sons, caracterizando-se pelo menor ou maior agrupamento de 

sons num lapso, pela rarefação ou adensamento”.  

Dessa forma é possível perceber que o som se diferencia de acordo com 

as características apresentadas. Brito (2003), nos traz alguns exemplos facilitando a 

compreensão. Para se entender a diferença entre as alturas, basta comparar o som 

produzido pelo violino e pelo contrabaixo. O som do violino é considerado agudo e 

do contrabaixo grave. Já a duração, pode ser exemplificada ao se produzir sons em 

uma madeira, que possui sons curtos, e dos sons produzidos por um ataque em 

metal, que vibram durante um lapso muito maior.  

Para diferenciar os timbres, pode-se analisar sons produzidos por 

instrumentos musicais, como sugere Brito (2003, p.19), “o piano tem seu próprio 

timbre, diferente do timbre do violão; a flauta tem um timbre próprio, assim como a 

voz de cada um de nós”. 

Ao identificar as qualidades do som, de acordo com Brito (2003), é 

possível dizer que a audição é responsável por significar a leitura das coisas do 

mundo, uma vez que por intermédio dela pode-se diferenciar os sons naturais e os 

sons produzidos pelos humanos. Subtil (2006, p. 50), afirma ainda que: 

A audição é um contato fundamental com o mundo. Ao ouvir também 
memorizamos e reconhecemos os objetos e os seres que nos 
rodeiam. Todos os espaços possuem um contexto sonoro. Essa 
realidade é registrada já desde o ventre materno, de onde o feto 
ouve os sons internos do corpo da mãe e os sons externos que, pela 
força de seu volume, conseguem chegar até seus ouvidos. 

 
Segundo Brito (2003), somos capazes de reconhecer e traduzir essas 

diversas informações sonoras e por meio delas instigar sensações, emoções e 

reações distintas. Concordando com a autora, Subtil (2006) descreve em seu texto a 

música e os seus diferentes signos sonoros. A mesma acredita que por meio de 

combinações de signos sonoros, emoções e afetos das mais diversas ordens esses 

aspectos são evocados. Ilustra essa afirmação lembrando que  

[...] ao longo dos séculos, são inúmeros os exemplos do uso de hinos 
e canções patrióticas, para a agregação cívica; as músicas fúnebres 
provocam comoção e alimentam a tristeza; as músicas rítmicas e 
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marcadas produzem movimento e assim por diante. (SUBTIL. 2006, 
p.18) 

 
Assim, pode-se perceber dessa forma que essas informações sonoras 

mudam com o tempo e de uma cultura para outra, ou seja, os sons ouvidos na 

atualidade certamente são diferentes dos sons que permeavam o ambiente sonoro 

dos séculos anteriores.  

Brito (2003, p.19) afirma que  

[...] a percepção, a discriminação e a interpretação de eventos 
sonoros, geradores de interações com o entorno, têm grande 
importância no que diz respeito à formação e transformação da 
consciência de espaço e tempo, um dos aspectos prioritários da 
consciência humana. 
 

Concordando com Brito (2003), os autores Wazlawick, Camargo e 

Maheirie (2007, p. 106), descrevem que “a atividade musical, enquanto integrante de 

uma cultura, criada e recriada pelo fazer reflexivo-afetivo do homem, é vivida no 

contexto social, histórico, localizado no tempo e no espaço, na dimensão coletiva 

[...]”. Desse modo, a música se constrói a partir de uma ação do sujeito em relação 

com o contexto histórico-cultural, sendo esse sujeito entendido como constituído e 

constituinte do contexto inserido.  

Cunha (2007) entende que a música pode ser vista como a mais social 

das manifestações humanas, analisando o fato de que ela agrupa muitas pessoas 

ao redor de uma mesma fonte sonora compactuando o mesmo fato musical. 

Horkheimer e Adorno apud Subtil (2006) também aderem a essa ideia quando 

afirmam que a música, entre todas as artes, foi sempre a que possuiu maior força de 

aglutinação social.  

É possível perceber, então, que a música é característica de uma época, 

ou seja,  

[...] são expressões sonoras que refletem a consciência, o modo de 
perceber, pensar e sentir de indivíduos, comunidades, culturas, 
regiões, em seu processo sócio histórico. Por isso, tão importante 
quanto conhecer e preservar nossas tradições musicais é conhecer a 
produção musical de outros povos e culturas e, de igual modo, 
explorar, criar e ampliar os caminhos e os recursos para o fazer 
musical. (BRITO, p. 29, 2003) 

 
Assim, segundo Brito (2003), é possível identificar a grande importância 

do conhecimento dos sons que estão ao entorno para o desenvolvimento da 

conscientização acerca da ecologia acústica, uma vez que estamos cada vez mais 
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sujeitos à excessiva exposição de sons que desequilibram e comprometem a nossa 

qualidade de vida.  

 

4.2 Contextualizando a Música na Era da Globalização 

É visível que no século XIX grandes transformações interferiram na 

economia, na sociedade, na política e na ideologia. Segundo Brito (2003), essas 

transformações, responsáveis pelo desenvolvimento industrial e tecnológico, 

modificaram a cultura ocidental, inclusive a música.  

Concordando com essa afirmação, Subtil (2006) aponta que o gosto 

musical das crianças a partir das grandes transformações dos últimos cinquenta 

anos, passou a ser fortemente influenciado pelo impacto do avanço técnico e 

científico, e principalmente pelo crescimento acelerado das tecnologias de 

informação e comunicação.  

A partir desse período houve a ênfase na utilização de diferentes 

materiais sonoros, diferenciando e ampliando o fazer musical com a introdução de 

instrumentos eletrônicos, sintetizadores, computadores, entre outros. Dessa forma, 

Brito (p.29, 2003) afirma que “a música concreta e a música eletrônica, 

desenvolvidas na primeira metade do século XX, provocaram mudanças que 

continuam ocorrendo até os dias atuais em todos os gêneros e estilos musicais”.  

Juntamente com as mudanças tecnológicas, pode-se perceber o avanço 

do capitalismo. Subtil (2006) aponta como consequência a transformação de todas 

as coisas em mercadoria, afirmando que até mesmo a arte, que deveria ser um 

trabalho criador não subordinado ao consumo, passou a atender às exigências 

mercadológicas. Souza (2000) afirma ainda que essas transformações globais 

estabeleceram novos paradigmas, provocando novas formas sociais e culturais. 

Entre essas, pode-se visualizar, concordando com Subtil (2006), mudanças não só 

materiais, econômicas, tecnológicas e políticas, mas também, ideológicas. Dessa 

forma, Subtil (2006, p.45) mostra “[...] a submissão da criação à produção industrial 

que determina de fato, na prática, o consumo tanto de bens espirituais (música, 

filmes) quanto de bens utilitários (microondas, celular)”.  

A partir disso, Subtil (2006) aponta que é possível perceber produções 

musicais esterilizadas de características originais e vestidas com uma nova 

roupagem, com a intenção de assumir um caráter universal para ser consumido. 
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Souza (2000) nos alerta para esse fato ao afirmar que a mundialização está 

relacionada intimamente com a massificação e a homogeneização cultural. Analisa 

ainda que “em decorrência desse processo de globalização da cultura e da 

informação, modificam-se cada vez mais as linguagens e meios técnicos de 

distribuição, bem como a noção de música com a instituição do som-imagem” 

(SOUZA, 2000, p.45). 

“Nesse contexto de transformações, a criança aparece como um novo 

segmento, altamente promissor, do mercado consumidor mundial.” (BELLONI, 2006, 

p.10). Sendo assim, fica claro entender a importância da mediação da escola, não só 

nas produções musicais, mas também em todo conteúdo midiático que faz parte do 

cotidiano da criança. Segundo Subtil (2006), as principais mediações de socialização 

da modernidade se consolidam no ambiente familiar, escolar e também pela mídia.   

Considerando a educação musical formal, é possível perceber a grande 

importância de se pensar sobre uma educação que possa ser significativa a ponto 

de desenvolver a criança na sua totalidade.  

4.3 Objetivos da educação musical 

Como já citado anteriormente, a educação, como um todo, deve ter claros 

objetivos para que possa atuar na formação e na transformação do ser humano e da 

sociedade, como entende Benedetti e Kerr (2008).  

Vigotsky apud Benedetti e Kerr (2008), aponta que a função do ensino 

formal deve estar pautada na estimulação do desenvolvimento cognitivo, por meio 

da ação sobre as capacidades potenciais da criança, ou seja, a educação formal 

deve oportunizar situações nas quais a criança poderá superar as formas 

espontâneas de conhecimento, oferecendo dessa forma o “algo a mais” para as 

crianças, desafiando-as e instigando-as a conteúdos que certamente não teriam 

acesso no cotidiano extraescolar. 

Essas formas espontâneas de conhecimento, segundo Benedetti e Kerr 

(2008), estão assentadas no conhecimento cotidiano pré-escolar, entendido como 

parte da natureza inicial da criança, mas não final, pois esse conhecimento tende a 

ser limitado e limitante. Nesse sentido, pode-se dizer que para que criança possa 

manifestar integralmente sua essência humana, esta, deve ter a oportunidade de 
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transcender o pensar cotidiano, expandindo dessa forma seu desenvolvimento 

cognitivo.  

Ao pensar especificamente na educação musical formal, pode-se 

perceber que esse “algo a mais” é trabalhado a partir do momento em que se elenca 

claros objetivos para as aulas, objetivos esses, que não devem estar pautados 

somente nas funções da música como entretenimento ou reações físicas, lembra 

Benedetti e Kerr (2008). As autoras enfatizam a importância de se valorizar o 

conhecimento musical trazido pelos alunos, “não só para usá-lo como estratégia 

motivadora de musicalização, mas para entendê-lo como fenômeno social humano” 

(BENEDETTI; KERR; 2008, p.40). 

Nesse sentido, Souza apud Benedetti e Kerr (2008, p.40), entende que  

[...] a perspectiva ou o enfoque sociológico da música e das práticas 
musicais pode contribuir para tornar os programas formais de 
educação musical mais significativos não só para os alunos, mas 
também para que se possa compreender as inúmeras funções que a 
música exerce nas sociedades humanas. 

 
Um importante objetivo que deve ser desenvolvido considerando a 

discussão até agora, é a ampliação da bagagem musical das crianças. Pois dessa 

forma fica visível  

[...] o ensino formal como espaço para se ampliar as possibilidades 
de experiência estética dos alunos para além do seu conhecimento 
musical cotidiano, oferecendo-lhes a oportunidade de apreciar as 
infinitas músicas do mundo: espaço para o desenvolvimento da 
reflexão crítica sobre as práticas musicais cotidianas e não 
cotidianas, espaço de reflexão sobre qual o lugar histórico, a função 
e os sentidos das músicas – inclusive de suas músicas cotidianas -   
na história da humanidade. (BENEDETTI; KERR; 2008, p.41) 

 
Assim, cabe ao ensino formal a tarefa de oferecer os conhecimentos e as 

práticas musicais socialmente acumulados pela humanidade, como afirma Benedetti 

e Kerr (2008), e que não possuem fácil acesso no meio cotidiano. As autoras 

lembram ainda que é preciso apresentar esses diferentes conhecimentos para que 

as crianças percebam que eles existem e que estão disponíveis. Dessa forma, 

pensa-se o ensino formal como um espaço problematizador, que tenha por 

finalidade desenvolver a consciência das pessoas sobre o seu lugar na sociedade.  

Segundo Freire apud Bendetti e Kerr (2008 p.42), o ensino tem o poder 

de resgatar os sentidos e as funções primordiais da música, como a “função de 

expressão emocional, prazer estético, comunicação, representação simbólica, 
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ritualística, tradição cultural, integração social”. Situando, dessa forma, os alunos no 

espaço em que vivem, oportunizando problematizações e fazendo com que 

percebam que a música é fruto de uma época e traz consigo as ideologias do tempo 

de sua composição.  

É possível também trabalhar com a linguagem musical a partir de 

abordagens que possibilite ao aluno o conhecimento de outros momentos históricos, 

de outras culturas analisando a diversidade entre os povos, como sugere Bittencourt 

(2004). Trazendo dessa forma  

[...] uma reflexão que permita ao aluno estabelecer relações entre 
música e indústria cultural ou entender essa produção como 
mercadoria inserida na lógica de consumo capitalista, é interessante 
situar o aluno diante de outras formas de “ouvir música”, remetê-lo a 
outros tempos (BITTENCOURT; 2004, p. 382). 

 
Benedetti e Kerr (2008), afirmam que a transmissão de conteúdos para 

serem problematizados não são nocivos à aprendizagem e nem inibidores da 

capacidade criativa e autônoma da criança. Esse conhecimento será tratado como 

uma bagagem prévia a um determinado assunto, para que a partir dele se 

desenvolva o processo de criação. Para tanto é preciso que o professor tenha claro 

o seu papel enquanto mediador desse processo.  

[...] Cabe à figura do professor, enquanto mediador entre os 
conhecimentos espontâneos/cotidianos e os novos conhecimentos, 
verificar a qualidade do processo: contextualizar a aprendizagem, 
não fragmentar, tornar os novos conteúdos compreensíveis e com 
sentido para as crianças. (BENEDETTI; KERR; 2008, p. 41) 

 

A partir dessas considerações, pode-se dizer que o professor deve ter 

claro sobre onde chegar com a educação musical e com suas práticas, sendo 

imprescindível a reflexão sobre as funções e os sentidos da música e das práticas 

musicais. Deve-se também atentar como aponta Benedetti e Kerr (2008, p.42) 

[...] não só para a formação do ser humano, mas também para a 
sociedade como um todo, uma vez que, na atualidade, todos os 
produtos humanos, inclusive os culturais, tendem a se tornar meros 
bens de consumo, meras possibilidades de entretenimento e não 
mais possibilidades de desenvolvimento do pensamento crítico. E a 
música pode ser muito mais que simples entretenimento: ela pode 
ser instrumento de formação, de educação, de desenvolvimento 
humano e social.  

 
Concordando com Benedetti e Kerr (2008), Bittencourt (2004) propõe que 

o professor deve estar atento para o pensar sobre a música, indagando os alunos 
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sobre possíveis temas, ritmos e interpretações, chamando também a atenção deles 

para os diferentes instrumentos musicais, técnicas de gravações e conteúdos.  

Benedetti e Kerr (2008, p.42), afirmam ainda que toda prática musical é 

bem vinda “desde que tenha sentido para o aluno e que o envolva afetiva e 

cognitivamente”. Assim, é visível a importância de se partir de um conhecimento do 

aluno para tornar a atividade verdadeiramente significativa.  

4.4  A interação da música cotidiana com a educação musical formal 

Atualmente, sabe-se que não basta apenas trabalhar com os objetivos 

claros para atingir os alunos de forma significativa, é preciso trazer alguns aspectos 

da realidade do aluno para a sala de aula de maneira a possibilitar uma participação 

efetiva, por meio de seu conhecimento cotidiano, que deve ser um dos objetivos da 

educação musical, como afirma Souza (2000).  

O conceito de cotidiano percebido a partir de Heller apud Souza (2000) 

nos permite dizer que se apresenta em todas as esferas da vida, não existindo vida 

humana sem a cotidianidade. Nesse sentido, o cotidiano está no trabalho, na família, 

no fazer e nas relações sociais. Heller apud Souza (2000, p. 26) afirma que “na vida 

cotidiana se colocam todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, 

ideologias”.  

Pode-se entender a partir de Heller apud Souza (2000) que o homem já 

nasce inserido na sua cotidianidade, porém, é necessário que adquira habilidades 

imprescindíveis para amadurecer e viver em sociedade de modo que, quando adulto, 

seja capaz de por si mesmo viver a sua cotidianidade. 

O cotidiano, então, por participar do indivíduo sempre é percebido de 

forma única, ou seja, de acordo com sua “assimilação complexa da realidade social”. 

(Heller apud Souza, 2000, p.27) 

Segundo Benedetti e Kerr (2008), os autores entendem o espaço da 

cotidianidade como o conjunto de práticas e ações do dia-a-dia de caráter particular 

que permitem a subsistência do homem enquanto ser biológico e social, ou seja, 

permitem a existência da sociedade e o acúmulo de sua história. Apontam também 

que  
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[...] não existe sociedade nem ser humano particular sem vida 
cotidiana, pois a vida cotidiana é o espaço social básico e primeiro, 
no qual o homem se constitui enquanto ser social ao se apropriar dos 
três tipos de objetivações cotidianas: a língua, os objetos 
(ferramentas, utensílios, instrumentos) e os usos e costumes. 
(BENEDETTI; KERR; 2008, p.36) 

 
Souza (2000) nos atenta ainda ao princípio de que a ação humana 

adquire significado somente em confronto com a realidade, assim, acredita-se que o 

desenvolvimento da educação musical deve estar permanentemente aberta a esse 

confronto, visando a obtenção do êxito na transformação da ação em significativa.  

Concordando com Souza (2000), Benedetti e Kerr (2008) lembram que a 

valorização do conhecimento cotidiano na inserção de um novo conteúdo é 

necessária por desencadear experiências altamente emotivas na criança de maneira 

a tornar esse ensino significativo. 

Ao considerar o homem e os seus conhecimentos cotidianos, é possível 

dizer que este se apropria dos bens culturais, usos, hábitos, costumes e valores 

acumulados pela sociedade, porém, Benedetti e Kerr (2008) afirmam que apenas 

essa apropriação não torna o homem consciente de seu lugar no espaço-tempo da 

história da humanidade, assim, o papel da escola deve estar claro, principalmente no 

que diz respeito a uma oportunidade para o aluno refletir, visando o desenvolvimento 

dessa consciência e proporcionando, desta forma, um espaço adequado e 

planejado. 

Duarte apud Benedetti e Kerr (2008, p.37) lembra que  

[...] a escola é uma instituição social cuja missão deveria ser 
transmitir e dar acesso, a todas as crianças, ao saber não-cotidiano 
acumulado historicamente pela humanidade, permitindo assim a 
formação, o desenvolvimento, a humanização de todos. 

 
Assim, com o objetivo de auxiliar a formação do indivíduo em todas as 

suas capacidades, Benedetti e Kerr (2008) entendem que o processo de educação 

formal, institucionalizado, precisa evidenciar o valor fundamental da aprendizagem 

cotidiana sendo capaz de fazer a mediação desse conhecimento ao saber não 

cotidiano, isso é, saber sistematizado e intencional. 

Nesse sentido, podemos entender que a música cotidiana pode ser um 

ponto de partida significativo para as reflexões teóricas, sendo essa ação, segundo 

Giroux apud Souza (2000), uma forma de descentralizar o poder na sala de aula, 

dando a oportunidade de expressão das crianças por meio do reconhecimento da 
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importância pedagógica daquilo que elas trazem de outros locais de aprendizagem, 

dando o primeiro passo para “transformar sua prática pedagógica musical numa 

ação pedagógica significativa” (SOUZA, 2000, p.53). 

Ramos (2000) entende também que não basta considerar apenas as 

posições mutáveis da referência cotidiana, ou seja, usá-la como ponto de chegada, 

é preciso trabalhá-la no sentido de “refletir sobre os meios de comunicação de 

massa, por meio das linguagens oral, escrita, visual e sonora” (RAMOS, 2000, p.61), 

trazendo dessa forma, de acordo com Ferrés apud Ramos (2000), uma aproximação 

crítica da mídia, ou seja, uma análise das mensagens emitidas pelos meios de 

comunicação com a finalidade de se alcançar uma educação integral.  

Concordando com Ramos (2000), Souza (2000) aborda a necessidade de 

incluir a formação da consciência crítica, identificando os valores em seus objetivos 

para que se inicie o processo de desvelar as estruturas de comportamento que 

acabam sendo modeladas, direcionadas e dominadas por interesses capitalistas 

encontrados na sociedade. Sendo assim, o objetivo não estaria pautado na exclusão 

das experiências e sim no manuseio delas por meio de discussões que instigariam 

esse pensamento crítico.  

Nessa perspectiva, recomendar às crianças e jovens que se afastem 
dessas “produções alienantes” seria inadequado, pois não podemos 
ignorar a realidade que está à nossa volta. Em vez de serem 
simplesmente descartados, os produtos midiáticos devem ser 
questionados como um importante local de produção da cultura 
infantil (SOUZA, 2000, p. 166). 

 

Entende-se, então, segundo Benedetti e Kerr (2008), que a escola tem 

como função, ampliar a bagagem do conhecimento cotidiano dos alunos e a sua 

forma de pensamento. As autoras explicam que essa intervenção deve acontecer 

“não porque o conhecimento musical cotidiano é “inferior”, mas porque ele 

certamente é limitado, cabendo à educação formal interferir para ampliar e conduzir 

a formação educacional das pessoas” (BENEDETTI; KERR; 2008, p.41).  

Essa limitação se explica, pois, segundo Souza (2000), a partir dos 

avanços tecnológicos surgiram novas formas de aprender música, como, por 

exemplo, a internet, porém, embora os recursos tecnológicos estejam aproximando 

os diferentes conteúdos das pessoas, é preciso saber buscar as informações e ter 

um primeiro contato ao assunto para descobrir que ele existe. Cabe à educação 

formal instigar as crianças à pesquisa, problematizando os conhecimentos e 
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proporcionando um “espaço que desperte a consciência das pessoas sobre seu 

lugar (e o da música) no espaço/tempo histórico de sua sociedade” (BENEDETTI; 

KERR; 2008, p.41). 

Assim, fica fácil perceber que a educação musical, nesse sentido, deve 

oferecer o “algo a mais” objetivando o desenvolvimento efetivo do aluno, instigando-

os visando à ampliação de sua bagagem musical e de seus conhecimentos. Freire 

apud Souza (2000, p.166) afirma que “só assim, então, o aluno poderá fazer 

escolhas autênticas e autônomas”.  

Tourinho apud Torres (2000, p.87) refletem então que  

resta-nos pensar em formas de integrar, aproveitar e extrapolar as 
experiências musicais dos alunos, sejam elas vividas dentro ou fora 
das escolas. Todas estas experiências indicam capacidades, 
interesses e atitudes que a escola, inevitavelmente, abriga: mesmo 
que apenas para reconhecer o que faz ou o que pode fazer.  

 

Cabe lembrar novamente, segundo Souza (2000), que o sujeito está 

inserido em uma sociedade permeada pela mídia e pela tecnologia, desta forma, 

necessita-se se atentar a uma forma diferente de falar e relacionar a música, e os 

demais conteúdos, para ser capaz de realizar a integração entre a aula e o cotidiano 

dos alunos, como refere Torres (2000).  

Assim, é preciso repensar e redimensionar esses conteúdos a partir das 

experiências e vivências concretas dos alunos para dessa forma, de acordo com 

Souza (2000), procurar reconstruir e direcionar uma dada realidade, tendo a clareza 

de que a inclusão de novas tecnologias na aula de música sozinha não trará a 

aproximação com a realidade músico-cultural, sendo essencial, então, a mediação 

da escola.  

Assim, podemos dizer que  

Educar, hoje, significa capacitar o sujeito a ler, produzir e dialogar 
nas linguagens de nosso tempo, com suas estéticas, estabelecendo-
se desde a escola como cidadão atuante. Mídia-educação é uma 
proposta de exercício comunicativo, de diálogo social e de cidadania, 
não podendo ser encarada como um luxo ou como acessório 
educacional, mas como um direito daquele que se prepara para viver 
com competência no futuro. (Monteiro apud Ramos; 2000, p.75) 
 

 

5 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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A formação inicial do professor possui grande importância e influência 

sobre as propostas e ações educativas que são encontradas no exercício do ensino. 

Nesse sentido, Bellochio (2002) entende que essa formação não pode ser reduzida 

à mera teorização descontextualizada da vida dos alunos e futuros profissionais.  

Essa se torna imprescindível à medida que proporciona um espaço de 

reflexão sobre o próprio trabalho, oportunizando aos alunos o processo de 

desenvolvimento que será constantemente ativo durante sua trajetória profissional, 

seja nos cursos de formação inicial, nos momentos de atuação em sala de aula ou 

até mesmo em novos cursos, projetos e programas de formação continuada, como 

explica Giovani apud Bellochio (2002). 

Considerando a interação entre as práticas do ensino de música e o 

conhecimento pedagógico, Bellochio (2002), em sua pesquisa, aponta a falta de 

articulação entre os cursos que formam professores especialistas e os que formam 

pedagogos, ainda que esses saibam que a sua posterior atuação profissional 

necessitará de aproximação dos saberes e das realizações na instituição escolar. 

Lembra ainda que “[...] as formações do profissional pedagogo e do professor 

especialista potencializam problematizações e resoluções frente aos desafios postos 

no cotidiano escolar” (BELLOCHIO, 2002, p.43). 

É possível se dizer então, que a aproximação entre pedagogos e 

professores especialistas resulta na contribuição de saberes. Assim, como aponta 

Bellochio (2002), pensar em um desenvolvimento do trabalho profissional de forma 

mais solidária é um caminho para se aprofundar nas áreas do conhecimento visando 

a construção de um saber mais amplo e consistente.  

5.1  CAMINHOS PARA A ATUAÇÃO DOS PROFESSORES NÃO ESPECIALISTAS 

Atualmente o cenário em que se está inserido, conta com a lei 11.769/08 

sancionada para se garantir a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de 

educação básica. Porém, o que se objetiva é o ensino assumido por professores 

especialistas, que ainda não está concretizado, uma vez que é possível perceber a 

ausência desses educadores nas escolas e a condução das aulas por professores 

que não possuem essa formação específica, como atenta Alvarenga e Mazzotti 

(2011). Assim, pode-se dizer que o professor da educação infantil deve se apropriar 
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dos diversos conhecimentos aprofundados das áreas específicas, de forma a 

possibilitar uma formação adequada, desenvolvendo todas as potencialidades de 

seus alunos.  

Considerando essa ausência dos professores especialistas em música na 

sala de aula, é possível perceber a importância da valorização da formação dos 

profissionais que atuam na educação infantil e nos primeiros anos do ensino 

fundamental. Queiroz e Marinho (2007), apontam a situação complicada desses 

educadores, uma vez que precisam ministrar aulas de praticamente todas as áreas 

do conhecimento. Pensa-se então, que para que se atinja uma educação musical de 

qualidade, de forma mais imediata, é imprescindível pensar em uma formação 

musical direcionada a essa demanda, desenvolvendo, por meio de cursos, 

“condições necessárias para trabalharem com conteúdos musicais de forma 

adequada para o desenvolvimento da sensibilidade e da percepção dos alunos” 

(QUEIROZ; MARINHO, 2007, p.72). 

A partir disso, Queiroz e Marinho (2007), apontam a possibilidade de os 

professores, após se apropriarem de uma base consistente, desenvolverem 

alternativas objetivando a estruturação da linguagem musical e o acesso ao 

patrimônio cultural. Nesse sentido, a formação continuada se torna indispensável, 

uma vez que o professor deve se dispor a aprofundar os conhecimentos das 

diversas áreas a ser explorada em sala de aula. 

Fonterrada apud Queiroz e Marinho (2007), afirma que o professor não 

especialista pode contribuir muito com a formação musical da criança. Esse, deve se 

comprometer de forma a estimular o gosto pela música, conduzir o interesse da 

classe na apropriação dos materiais sonoros e ainda mediar os conhecimentos dos 

alunos. Dessa forma, para se desenvolver atividades significativas, o educador, além 

de necessitar de uma sólida orientação de um professor especialista, esse, precisa 

ter musicalidade e se envolver de forma prazerosa com a música e com os sons.  

Nesse sentido, Queiroz e Marinho (2007), apontam que existem várias 

alternativas metodológicas para ser trabalhada em sala de aula. Enfatizam a 

importância da formação e da devida orientação dos professores regentes por 

professores especialistas, sendo necessário o momento de troca e de reflexões, 

afirmando que “[...] iniciativas dessa natureza fornecerão subsídios para que esses 

profissionais possam concretizar atividades de educação musical fundamentais para 
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o processo de formação cultural, artística, perceptiva e estética do indivíduo” 

(QUEIROZ; MARINHO; 2007, p.72). 

Queiroz e Marinho (2007), afirmam em sua conclusão que a atuação dos 

professores regentes com a música não pode substituir o profissional formado em 

uma área específica, dessa forma, seu trabalho intervém no sentido de ser mais uma 

possibilidade para se desenvolver trabalhos significativos efetivando ações 

concretas de ensino da música nas escolas. 

 

5.2 Reflexões Acerca de Possibilidades do Ensino da Música  

A partir da discussão sobre a interação entre os professores regentes e os 

educadores especialistas, Queiroz e Marinho (2007, p.75), apresentam a importância 

de se romper com os preconceitos existentes, ampliando os olhares com relação aos 

conteúdos para se trabalhar a música e “despertando a percepção dos professores 

envolvidos na proposta para as múltiplas possibilidades que poderiam ser utilizadas 

para o desenvolvimento de uma educação musical consistente”, sendo essa 

educação musical entendida por Koellreutter apud Brito (2001, p. 41), como uma 

educação que aceita “a tarefa de transformar critérios e ideias artísticas em uma 

nova realidade, resultante de mudanças sociais”. 

Nesse sentido, é preciso que o professor entenda que ensinar música 

significa muito mais do que trabalhá-la como recurso didático, para Koellreutter apud 

Loureiro (2003, p.114), esse ensino procura “desenvolver a capacidade do ser 

humano para um raciocínio globalizante e integrador”, visando à construção da 

personalidade de um jovem como um todo, ou seja, trabalhando a partir do 

desenvolvimento das  

[...]faculdades de discernimento, análise e síntese, desembaraço e 
autoconfiança, o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, 
do senso de responsabilidade, da sensibilidade de valores 
quantitativos e da memória, principalmente o desenvolvimento do 
processo de conscientização de tudo, base essencial do raciocínio e 
da reflexão. (KOELLREUTTER apud LOUREIRO, 2003, p.115). 

 
Trabalhar com a linguagem musical, por meio dessa perspectiva, significa, 

então, pensar sobre esses objetivos a serem alcançados. Segundo Rosa (1990), o 

professor, quando possui uma postura crítica e reflexiva sobre os conteúdos a serem 

trabalhados, consegue objetivar suas práticas pedagógicas no sentido de adaptar as 

atividades, de maneira a torná-las significativas e enriquecedoras, pois dessa forma 
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é possível facilitar a aprendizagem dos alunos e organizar experiências que 

estimulem a expressividade infantil.  

Rosa (1990, p.18) lembra ainda que  

O professor deve compreender a essência da linguagem musical, e a 
partir de sua própria experiência e de seu processo criador, facilitar o 
contato da criança com as diversas linguagens (plásticas, corporal 
etc.). Deve propiciar situações em que a criança possa olhar o 
mundo e se expressar. Olhar o mundo é apreender e perceber 
significados em todas as coisas.  

 
Assim, pode-se dizer que, segundo Rosa (1990), a expressão realizada 

de maneira criativa, é resultado da reflexão e da leitura do mundo e sobre o mundo. 

O trabalho pedagógico deve ser pensado de maneira a proporcionar “a educação da 

pessoa inteira, criativa e crítica” (ROSA, 1990, p.19). 

O professor que se propõe a desenvolver essa linguagem, deve se despir 

dos seus preconceitos e dos estigmas criados ao longo do tempo. Rosa (1990, 

p.20), entende que “o educador atento olha o mundo e descobre objetivos 

importantes na utilização da linguagem musical”, analisando de maneira crítica a 

prática musical como recreação, forma de disciplinamento, ou como as atividades 

naturalizadas nas datas comemorativas, como aponta Maffioletti (2001). Queiroz e 

Marinho (2007) lembram ainda que alguns professores acabam por reduzir as 

práticas musicais a atividades de relaxamento, expressão corporal e às atividades 

relacionadas apenas à letra da música.  

Para se ter uma prática significativa, então, o educador deve fazer a 

mediação do conhecimento de maneira a envolver a criança no descobrimento, na 

análise e na compreensão dos ritmos presentes em todos os lugares. Dessa forma, 

a observação, o contato com instrumentos musicais, com o teatro, com a dança e o 

folclore se tornam indispensáveis, segundo Rosa (1990), para o enriquecimento 

cultural que essas práticas podem proporcionar.   

Sabe-se também, que a prática na educação musical, não deve ser 

entendida como a formação de futuros músicos. Koellreutter apud Brito (2001) 

afirma que o desenvolvimento dessa linguagem deve objetivar a criança de hoje, 

trabalhando no sentido de torná-los mais humanos e favorecendo no 

desenvolvimento do gosto estético, da expressão e da sensibilidade, como entende 

Rosa (1990). Nesse sentido, o educador deve estar atento a todas as manifestações 
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das crianças, valorizando essas expressões de maneira a incentivá-los nessa 

descoberta.  

Esse discernimento se torna importante, segundo Loureiro (2003), 

principalmente para se desconstruir o estigma criado a partir da ideia, equivocada, 

de que a educação musical deveria ser destinada apenas a uma parte da população 

que possuía o “dom” ou o “ouvido musical”. Nesse sentido, pode ser percebido “a 

exclusão indiscriminada das pessoas, e que, consequentemente, possibilitou uma 

espécie de aversão, indisposição e um distanciamento gradativo com relação à 

prática musical”. (LOUREIRO, 2003, p.124). 

A música, então, enquanto conteúdo específico, deve ser pensada pelos 

professores, segundo Nogueira apud Loureiro (2003, p.148), da mesma forma que 

os textos literários. Esses passam por uma prévia seleção, ou seja, “[...] cuidados 

que se têm quanto à escolha dos autores, adequação à faixa etária, temática 

relevante”, entre outros preceitos que auxiliam nessa escalação.  Entendendo que  

[...] para que os currículos de educação musical sejam importantes e 
significativos para os alunos, não basta apenas oferecer-lhes aquilo 
de que eles gostam, de acordo somente com suas preferências, mas 
importa também mostrar-lhes que a música pode proporcionar novas 
“escutas” e criar novas experiências positivas e relevantes ao seu 
desenvolvimento. (LOUREIRO, 2003, p.148) 

 
Nesse sentido, o currículo propõe formar as percepções auditivas e 

sensoriais do mundo sonoro, visando, segundo Loureiro (2003, p. 148) “recuperar o 

gosto e o senso crítico-musical dos alunos”, promovendo situações de comunicação, 

relacionamento, debates e reflexões, permitindo dessa forma, o que Koellreutter 

apud Brito (2001) entende como a integração das vivências musicais e humanas. 

Pode-se dizer ainda que a linguagem musical deve ser trabalhada de 

maneira aberta e criativa, tendo como o objetivo principal o desenvolvimento das 

capacidades humanas de maneira contextualizada e significativa. Assim, Koellreutter 

apud Brito (2001, p.53) afirma que 

É chegado o tempo de renunciar a títulos, hinos nacionais, bandeiras 
e insígnias. Teremos de aprender a esquecer que somos doutores, 
professores, diretores ou alemães, japoneses, indianos, brasileiros, 
ou qualquer outra nacionalidade, uma vez que se trata do homem. 
Teremos de aprender a ser, sobretudo, gente, apenas gente, e 
estendermos nossa consciência nacional a uma consciência 
supranacional. Teremos de desenvolver um sentimento de 
solidariedade de todas as nações, a consciência de compromisso 
perante uma comunidade cultural e política universal. Teremos de 
entender que tudo o que hoje ainda nos parece particularidade 
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nacional no fundo é apenas no fenômeno individual de uma só e 
mesma coisa: ou seja, o ser humano. No século XX somos 
chamados a formar esse homem livre, destituído de preconceitos, 
que pensa e sente em termos supranacionais, a desenvolver suas 
capacidades e a preparar um mundo realmente humano. Por isso, 
parece-me necessário elaborar um sistema educacional em cujo 
centro se encontre um fórum de intercâmbio de ideias supranacionais 
– um local de cooperação cultural, uma escola de pensamento 
universal na medida do homem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse trabalho foi possível perceber que por meio das pesquisas e 

estudos realizados, a educação musical está se encaminhando para atingir os 

objetivos que se propõe a partir da concepção de formação do humano.  

A pesquisa possibilitou o entendimento de que a música na educação 

infantil pode ser trabalhada em diferentes aspectos: sensibilização, ampliação da 

bagagem cultural, distinção de ritmos, instrumentos e interpretações e 

desenvolvimento da criticidade, sendo a música problematizada a ponto de fazer a 

criança perceber-se no seu espaço e contexto cultural, como também sentir-se 

instigada à apropriação de outros materiais sonoros produzidos historicamente pela 

humanidade.  

O trabalho evidenciou também, como o momento histórico da educação 

influenciou e influencia o ensino da música. Atualmente, conta-se com o cenário 

inserido na era da globalização com o modo de produção vigente pautado no 

capitalismo. Assim, a educação musical deve se constituir de forma a conscientizar a 

sociedade, segundo Ramos (2000), oportunizando espaço para reflexões sobre os 

meios de comunicação de massa e as “produções alienantes”, questionando os 

produtos midiáticos, visto que todos os produtos humanos, inclusive os culturais, 

estão se voltando à lógica do mercado, tendendo a ser meros bens de consumo com 

possibilidades apenas para o entretenimento, como entende Benedetti e Kerr (2000). 

Souza (2000) afirma que, recomendar o afastamento da criança dessas 

“produções alienantes” seria inadequado, posto que é uma realidade que nos cerca 

e que não se pode ignorar. Dessa forma, pensa-se uma educação musical voltada 

para o desenvolvimento da criticidade, pautada não na exclusão das experiências, 

mas no manuseio delas para discussões, pois somente por intermédio da mediação 

do professor frente às produções encontradas é que o sujeito poderá desenvolver a 

consciência sobre o seu lugar na sociedade. Essa intervenção, segundo Benedetti e 

Kerr (2000), não deve acontecer porque o conhecimento musical das crianças é 

inferior, mas sim porque certamente é limitado. Freire apud Souza (2000) afirma que 

somente por meio do contato com diferentes materiais sonoros e do conhecimento 

amplo, o aluno poderá fazer escolhas autênticas e autônomas.  

Sendo assim, o papel do professor é de mediação entre o cotidiano e o 

não cotidiano. Percebe-se, então, a necessária formação do professor para a 
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atuação diante dos objetivos da educação musical apontada. É preciso que saiba 

analisar a diversidade entre os povos, tenha proximidade com as questões musicais, 

ritmos, interpretações, instrumentos, conteúdos, mas principalmente que trabalhe a 

música no sentido de sensibilizar, trabalhando a percepção e desenvolvendo todas 

as possibilidades das crianças. 

Koellreutter apud Loureiro (2003) entende que esse ensino deve 

desenvolver o ser humano e a sua capacidade de raciocínio globalizante e 

integrador, lembrando também que o objetivo não deve estar pautado na formação 

de futuros músicos e sim no desenvolvimento da criança em todas as suas 

dimensões. 

Dessa forma, pensar em uma educação musical, segundo Fonterrada 

apud Queiroz e Marinho (2007), significa estimular o gosto pela música, conduzir os 

interesses das crianças na apropriação dos materiais sonoros, mediando os 

conhecimentos prévios e envolvendo-os, de forma prazerosa, com os sons e com a 

música. É importante lembrar também, que o professor que se propõe a trabalhar 

com a música na sala de aula, deve se despir dos estigmas e preconceitos criados 

ao longo do tempo, a música como mero entretenimento e forma de disciplinamento 

ou a ideia equivocada de que a educação musical deve ser voltada apenas à parte 

da população que possuía “dom” ou “ouvido musical”.   

 Assim, o professor deve se apropriar de questões específicas com o 

objetivo de ser mais uma possibilidade para desenvolver trabalhos significativos. 

Sabe-se que esse trabalho, segundo Queiroz e Marinho (2007), não deve substituir 

a atuação de professores específicos, mas que esses, juntamente com os 

professores regentes “[...] potencializam as problematizações e resoluções frente 

aos desafios postos no cotidiano escolar.” (BELLOCHIO, 2002, p.43). 

Pode-se dizer, então, que o professor precisa ter a postura de 

pesquisador, pois só assim conseguirá se apropriar de conhecimentos mais 

específicos, enriquecendo sua prática pedagógica e possibilitando experiências 

únicas e essenciais ao desenvolvimento integral da criança.  
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