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Se fosse ensinar a uma criança a 

beleza da música não começaria com 

partituras, notas e pautas. Ouviríamos 

juntos as melodias mais gostosas e lhe 

contaria sobre os instrumentos que 

fazem a música. Aí, encantada com a 

beleza da música, ela mesma me 

pediria que lhe ensinasse o mistério 

daquelas bolinhas pretas escritas sobre 

cinco linhas. Porque as bolinhas pretas 

e as cinco linhas são apenas 

ferramentas para a produção da beleza 

musical. A experiência da beleza tem 

de vir antes. 

  

Rubem Alves 
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(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 

 
RESUMO 

 
A música é uma linguagem importante e rica em todos os aspectos na vida da 
criança, desperta libertação na vida do ser humano, tanto na liberdade de 
expressão, quanto comunicação e socialização. Na Educação Infantil, a música tem 
essencial papel de favorecer descobertas e possibilitar vivências na aprendizagem, 
proporcionando facilidade no desenvolvimento e no processo de educação da 
criança. Esta pesquisa estuda acerca da importância da música na Educação Infantil 
sob uma perspectiva crítica de como vem sendo trabalhada dentro da escola, a sua 
importância no dia a dia da criança para um melhor desenvolvimento em áreas de 
cunho social, afetivo, cognitivo dentre outros, bem como agente mediador que 
proporciona um melhor ensino e aprendizagem. Essa linguagem também possibilita 
a análise de como o educador vem trabalhando a música dentro da sala de aula. 
Aborda, também, questões sobre a formação dos professores pedagogos e a 
necessária interação com os professores específicos da área da música. Conclui-se 
que a música deve ser trabalhada na educação infantil, pois faz parte das etapas de 
desenvolvimento da vida da criança. 
 
Palavra- Chave: Música; Educação Infantil; Criança; Perspectiva Histórico Crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

TELLES, Ana Carolina Miranda Leal. The Importance of Music in Early Childhood 
Education: Directions and Meanings. 2015. 49 pages. Final course assignment 
(Graduation in Pedagogy) – State University of Londrina, Londrina, 2012. 
 

ABSTRACT 
  

Music is an important and rich language in all aspects of the child's life, awakening 
release in human life, both in freedom of expression, as communication and 
socialization. In kindergarten music plays an essential role to encourage and enable 
discoveries experiences in learning, providing ease of development and the child's 
educational process. This research dealt with the study on the Importance of Music in 
Early Childhood Education in a Critical Perspective on how the music has been 
crafted within the school, its importance on the child's day for better development in 
these areas which are: social, emotional, cognitive among others, as well as 
mediating agent which provides a better teaching and learning. This language also 
enables the analysis of how the educator has been working music inside the 
classroom. Also addresses questions about the training of teachers and educators 
including the necessary interaction of these aspects with specific teachers from the 
music area. In conclusion, music should be worked in early childhood education as 
part of the child's life development stages. 
 
Key-word: Music; Childhood Education; Child; Critical History Perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A música tem caráter educativo e pode ser um recurso motivador no processo 

de ensino-aprendizagem. O indivíduo, desde pequeno, está envolvido com a música 

de alguma maneira, “a música é um elemento importante na rotina diária de uma 

sala de aula, o contato com ela pode enriquecer a experiência da criança de 

inúmeras formas” (JOLY, 2003, p.118). A abordagem do tema é importante, pois a 

música, muitas vezes, é tratada como mera forma de entretenimento pelos 

professores regentes.  

Ao falar do papel da música na educação, evidencia-se que esta é facilitadora 

do processo de aprendizagem, como instrumento para tornar a escola um lugar mais 

alegre e receptivo, ampliando o conhecimento musical do aluno e não apenas uma 

experiência estética. Afinal, se a música é considerada um bem cultural, seu 

conhecimento não deve ser privilégio de poucos. 

Este trabalho intenta mostrar a importância do ensino da música no espaço 

da educação infantil, a qual está intrinsecamente ligada ao sujeito no decorrer de 

sua vida. Dessa forma, o principal objetivo desta pesquisa é analisar a importância 

que a música tem na Educação Infantil.  

O conhecimento da linguagem musical é formado a partir das vivências e 

reflexões orientadas por professores. 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, isso porque 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).   

  Para tanto, a pesquisa foi dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, é 

traçado um breve histórico da música a fim de analisar a evolução nas escolas, 

tendo como eixo norteador o documento que direciona o currículo da educação 

infantil, o Referencial Nacional para a Educação Infantil (RCNI), que apresenta os 

objetivos, metodologia de trabalho nas etapas da educação Infantil e as 

contribuições para o desenvolvimento infantil. 

  O segundo capítulo volta-se à importância da música na aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Desta forma, são abordados os tipos de 
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desenvolvimento que são importantes à criança desenvolver: desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social.  

  Por fim, o terceiro capítulo aborda a música na formação dos professores e a 

importância dos pais perante os alunos no ensino da música.    
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2 A MÚSICA NA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE ZERO A CINCO ANOS 

 2.1 O CONCEITO DE MÚSICA: SUA HISTÓRIA 
 

  No decorrer dos tempos, a música vem ganhando um papel importante no 

desenvolvimento da humanidade, em diferentes aspectos, religiosos, morais e 

sociais. Como mostra Loureiro (2003), a palavra música vem do grego mousiké e 

estava ligada à poesia à dança, era vista como um meio de alcançar a perfeição por 

meio da expressão integral do espírito.  

  Na pré-história, é difícil visualizar como os “homens das cavernas” entendiam 

a música, pois não deixaram vestígios arqueológicos a respeito dos sons.  

As músicas eram voltadas para a religião, de caráter ritualístico. 

Posteriormente, como assinala Loureiro (2003):  

 

A paixão dos gregos pela música fez com que, desde os primórdios 
da civilização, ela se tornasse para eles uma arte, uma maneira de 
pensar e de ser. Desde a infância eles aprendiam a canto como algo 
capaz de educar e civilizar [...] O reconhecimento do valor formativo 
da música fez com que surgissem naquele país, as primeiras 
preocupações com a pedagogia da música (LOUREIRO, 2003, p. 
34). 

 

  Com o tempo, a música foi ganhando espaço, não apenas em seus aspectos 

estéticos, mas em quesitos importantes da cidadania.  

   

A Grécia desenvolveu, dentre outras coisas, um dos elementos mais 
importantes do pensamento musical: raciocínio matemático [...]. 
Segundo Pitágoras, matemática e música eram parte uma da outra, e 
nessa relação estava a explicação para o funcionamento de todo o 
universo. A música é então considerada fonte d e sabedoria, 
indispensável a educação do homem (LOUREIRO, 2003, p. 35). 

 

    Por outro lado, Elmerich (1997), mostra que a arte musical grega encontra-se 

na mitologia, em relíquias. A própria palavra música significa “arte das musas”. Na 

mitologia grega, as musas representavam seres celetistas, divindades que, supõe-

se, inspiravam as artes e ciências.  

  Os Romanos não sofreram a influência da música, a princípio, pois eram mais 

ligados às guerras e ao domínio de novos povos. Contudo, 

 
Com o tempo, por influência da cultura helenística a educação 
musical vai ganhado espaço entre os romanos, passando, porém, a 
ser estudada como ciência, como saber científico, privilegiada seu 
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aspecto teórico, em detrimento do conhecimento prático 
(LOUREIRO, 2003, p.37). 
 

   

  Desta forma, os romanos não alcançaram grande desenvolvimento nas artes, 

em virtude de sua tendência guerreira e de constantes preocupações nas lutas de 

conquistas. 

 

O florescimento artístico romano começa com a subjugação da 
Grécia, em 146 a.C. A ação da civilização grega sobre Roma está 
bem expressa no dizer de Horácio, célebre poeta daquele tempo: “ A 
Grécia vencida, subjugou o fero vencedor com a fascinação da sua 
arte”. A partir do Imperador Nero a arte musical toma impulso. O 
próprio imperador foi compositor e tocava lira (ELLMERICH, 1997, p. 
27) 

 

  Já na Idade Média, na Igreja Católica, a música foi muito utilizada, pois 

exercia grande influência nos homens. Como mostra Loureiro (2003), encorajou o 

estudo e o ensino da música como uma disciplina teórica inserida no domínio das 

ciências matemáticas, por isso situava-se ao lado das disciplinas aritmética, 

geometria e astronomia. 

   

Os representantes da igreja católica prestaram um valoroso apoio à 
investigação e ao ensino musical [...] A schola cantorum criada e 
dirigida por São Gregório Magno, desenvolveu o ensino do canto 
como recurso de exaltação a paixão religiosa (LOUREIRO, 2003, p. 
38). 

 
 

 Os cantos eram chamados de gregorianos ou cantochão e, com o passar do 

tempo, foram ganhando espaço. Essa educação musical acontecia, na maioria das 

vezes, nos mosteiros e escolas catedrais. De acordo com o espírito da época, o 

teatro teve caráter, principalmente, sacro. As representações com a participação da 

música vocal e instrumental realizavam-se nas igrejas e tratavam de episódios da 

Bíblia (ELLMERICH, 1997). 

  O humanismo tentou buscar inspiração para o movimento de libertação do 

homem e da razão humana, que acompanhava a expansão científica e geográfica. 

Loureiro (2003) mostra que, por meio do humanismo, florescem um novo espírito e 

uma nova cultura marcados pelo individualismo e pelo antropocentrismo, abrindo 

caminho ao cultivo das ciências, letras e artes. A música ganha novo impulso com a 

Reforma Protestante. 
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A educação preconizada por Lutero visava, basicamente, a 
catequese do povo. Em virtude de sua importância nos cultos 
religiosos a música ocupa lugar de destaque nas escolas 
protestantes. Nelas as crianças aprendiam não só a cantar, mas 
recebiam noções de escrita musical (LOUREIRO, 2003, p. 40).  
 

 

   Houve uma grande disputa por fiéis, tanto da igreja católica, como da 

protestante, pois a música era importante para ambos os cultos. Dessa forma, foi 

necessário o ensino da música em suas respectivas escolas. Tentando combater o 

movimento da reforma protestante, a igreja católica criou o movimento de 

contrarreforma. Foi assim que surgiu o movimento jesuítico, o que possibilitou um 

avanço na área educacional. 

 

Jesuítas criaram escolas destinadas à educação da juventude leiga. 
Seus colégios, primorosamente organizados, ofereciam uma 
educação nos moldes exigidos pela sociedade da época, formando o 
homem culto, o homem letrado, conhecedor dos clássicos e capaz 
de falar e escrever em latim, mas submisso ao rei e ao papa 
(LOUREIRO, 2003, p. 41).  

  

  No Brasil, as primeiras manifestações musicais foram trazidas pelos Jesuítas, 

que, a princípio, não focavam a educação do povo, porém, utilizavam-se da arte 

para trazer mais servos para Deus. 

 

Entre aos recursos utilizados destaca-se a música, em virtude da 
forte ligação dos indígenas com essa manifestação artística eram 
eles músicos natos que, em harmonia com a natureza cantavam e 
dançavam em louvor aos deuses, durante a caça e pesca, em 
comemoração a nascimento, casamento, morte, ou festejando 
vitórias alcançadas (LOUREIRO, 2003, p. 43).  

 

 
  A música fez com que houvesse uma forte ligação entre os jesuítas e os 

indígenas, porém sua função, até o momento, era catequética. Trabalhando na 

catequese e na aculturação dos indígenas, os padres usaram a música para 

comunicar sua mensagem de fé ao mesmo tempo em que buscavam uma 

aproximação com o habitante nativo, ou seja, os jesuítas educaram os indígenas 

para o desempenho musical destes nas missas.  
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De acordo com Loureiro (2003), a música foi implantada dentro da escola por 

meio de autos que eram peças teatrais de caráter educativo, que tinham como 

objetivo difundir a moral e a religião. 

  A música brasileira sofreu grande influência dos negros. Chegando ao Brasil 

como escravos, os negros trouxeram consigo instrumentos de percussão. Segundo 

Loureiro (2003) no século XVIII, foi criada no Rio de Janeiro, uma escola de música 

para filhos de escravos de onde saíram talentosos músicos instrumentistas e 

cantores.  

Com toda essa mistura de culturas, com melodias curtas, do ritmo bem 

marcado, onde a palavra e a dança misturam-se a vários instrumentos de 

percussão, surge o samba, ritmo considerando marca registrada do nosso país.  

Segundo Amato (2006), com a vinda de Dom João, a música recebeu um 

especial tratamento, não limitando-se somente na igreja, mas também no teatro.  

  

Um decreto de 1854 regulamentou o ensino de música no país e 
passou a orientar as atividades docentes, enquanto que, no ano 
seguinte, um outro decreto fez exigência de concurso público para a 
contratação de professores d e música (AMATO, 2006, p. 147). 
 
 

  Apesar do decreto, o problema estava na formação dos professores, de 

maneira não são preparados para trabalhar com a música e acabam restringindo-a 

como mero instrumento de disciplina ou formação de condutas morais e hábitos. 

  Com a proclamação da república, várias transformações ocorreram nas 

questões políticas, sociais e culturais influenciaram o ensino da música dentro das 

instituições escolares. Como mostra Loureiro (2003), para a escola, o que importava 

era utilizar o canto como forma de controle e integração dos alunos, dessa forma, 

era dada pouca ênfase aos aspectos musicais. 

  A história da música sempre esteve atrelada ao âmbito escolar, sendo 

influenciada pela tendência que permeava a educação brasileira no momento. A 

primeira tendência é a Tendência Tradicional, em que a aprendizagem musical era 

vista como um processo de internalização do meio externo na mente. Desta forma, o 

aluno era motivado por intermédio do reforço.  

 

Na Educação Musical Infantil, as escolas utilizavam a prática de 
ensinar às crianças um repertório de canções e cantigas de roda e a 
simples aquisição deste repertório era tomada como a organização 
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curricular, com o agravante de que as crianças não entendiam o 
significado do texto que cantavam (TOZETTO, 2005, p.34). 

 
 

  A segunda tendência foi o movimento da Escola Nova, que nasce de uma 

visão de homem centrada na existência. Sendo o homem considerado completo 

desde o nascimento e inacabado até morrer. 

  Deste modo, essa tendência curricular levou a um esvaziamento de 

conteúdos musicais na aprendizagem, pois carecia de um acompanhamento mais 

técnico do professor na aula de música. 

  Esta tendência procurava romper com o padrão tradicional de ensino, 

trazendo um modelo novo de relação professor/aluno e a preocupação do sujeito no 

seu processo de aprendizagem, vendo o aluno na sua individualidade, valorizar 

sentimentos e disponibilizar os instrumentos de maneira que fique fácil a sua 

exploração. 

 

A Escola Nova preconizava que a aprendizagem depende da 
maturação do sujeito para aquele tipo de tarefa, decorrente de uma 
programação biológica inata. É essa maturação que permitirá a 
percepção musical do sujeito (TOZETTO apud PEREGRINO, 2005, 
p. 36).  
 
 

  A terceira tendência é a Tecnicista, em que o professor avalia apenas a 

produtividade do aluno, deixando de lado conhecimento assimilado. 

 
A Educação Musical, que, anteriormente, atendia aos anseios de 
uma política interna nacionalista, passou a privilegiar as formas do 
pensar artístico, com a visível intenção de abastecer o mercado de 
trabalho (TOZETTO, 2005, p.38). 
 

   É importante, para a Educação Musical, um ensino em que haja a relação do 

trabalho intelectual musical e o trabalho instrumental. Na década de 1980, surgiu a 

Tendência Histórico-Crítica, a qual começa a explicar que a aprendizagem é um 

processo em construção pela interação constante, que o sujeito estabelece com a 

realidade, havendo uma interação professor/aluno. 

   
Mais importante do que a aquisição e “armazenagem” de 
informações musicais é que a criança aprenda os processos de 
elaboração e as características da linguagem musical, que interaja 
com a música em questão e que saiba em que medida ela vem 
desenvolvendo noções musicais (TOZETTO, 2005, p.41). 
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   A música começa a ser trabalhada por meio do contexto do aluno, e não por 

si só, ajudando na formação com um caráter crítico, respeitando sua cultura e as 

demais. 

  Pode-se dizer que a Educação Musical foi marcada por movimentos políticos 

e sociais. Procurar saber como vem sendo vista pelos estudiosos e educadores 

musicais nas escolas é de suma importância, pois todos têm um importante papel no 

processo de conscientização da sociedade sobre o valor da educação musical para 

os dias atuais.  

 

2.2 A MÚSICA E SUAS INFLUÊNCIAS SOCIAIS 

 

 A música é apontada como a mais social das manifestações humanas, 

permitindo que as pessoas se agreguem ao redor de uma fonte sonora 

compartilhando de um mesmo fato musical. 

 

Além das manifestações sócio-culturais, os aparelhos eletrônicos 
também facilitam a reprodução e repetição das músicas que são do 
gosto e preferência do ouvinte, também efetivando o contato deste 
com aquele que canta ou toca (CUNHA, 2007, p.1). 

 
 

  Portanto, pode-se dizer que a música refere-se ao fato sonoro, harmônico, 

rítmico, melódico, poético, construído pelo homem. Que passa a ser considerada 

uma manifestação acústica cultural e socialmente compartilhada. Acompanha o ser 

humano em todos os lugares, de diversas formas, os indivíduos em constante 

contato com os sons e mesmo o silêncio faz parte desta coexistência. A cultura de 

um povo, muitas vezes, é transmitida por meio da música. 

  Conforme conta Cunha (2007), Kant defendia o lugar da arte como atividade 

cultural e a música se inseria como uma contribuição para o progresso intelectual, 

enquanto Vygotsky considerou que o papel da música na vida do ser humano estaria 

reproduzido, se as canções e melodias se prestassem apenas a contagiar 

emocionalmente muitas pessoas com os sentimentos de uma.  

 
Para Vygotsky a verdadeira natureza da arte estaria contida no 
conflito entre emoções opostas, na contradição que se estabelece 
entre a forma e o conteúdo da obra que acarretaria na transformação 
dos sentimentos. A música, forma de arte construída por conteúdos 



16 

 

retirados da vida, transcenderia seu próprio conteúdo em formas de 
expressão que pudessem ampliar os sentimentos individualizados 
para um sentido social e histórico (CUNHA, 2007, p.3). 
 

   

   O processo de desenvolvimento da criança ocorre de maneira acelerada e o 

desenvolvimento biológico de crescimento físico está ligado ao desenvolvimento 

psíquico, afetivo e cognitivo. A criança vive em sociedade, aprende e ensina nas 

relações com o outro. Nogueira (2001) faz apontamentos sobre a influência da 

música neste processo.  

  

A música também traz efeitos muito significativos no campo da 
maturação social da criança. É por meio do repertório musical que 
nos iniciamos como membros de determinado grupo social. Por 
exemplo, os acalantos ouvidos por um bebê no Brasil não são os 
mesmos ouvidos por um bebê nascido na Islândia; da mesma forma, 
as brincadeiras, as adivinhas, as canções, as parlendas que dizem 
respeito à nossa realidade nos inserem na nossa cultura 
(NOGUEIRA, 2001, p. 192). 
 
 

  Nos primeiros anos de vida, inicia-se um processo único, contínuo, de 

desenvolvimento do qual faz parte a linguagem musical. Mas muitas vezes, o 

improviso é moldado nas salas de aula, encontrando assim a restrição ao invés de 

estímulos. 

  Normalmente acompanhado de gestos imitativos, e repetitivos sem um 

significado, mas que com o tempo pode ir adquirindo conceitos e a atividade musical 

passa a ser prazerosa. 

  Segundo Sloboda (2008) a primeira mudança notável de comportamento 

explícito após o primeiro aniversário chega por volta dos 18 meses, quando começa 

a surgiu o canto espontâneo (p.267). Por volta dos dois anos e meio um novo marco 

é alcançado. As crianças começam a tentar imitar parte das canções que ouvem ao 

seu redor (p.269). Durante o terceiro e quarto anos de vida, a criança desenvolve 

sua capacidade imitativa a ponto de conseguir repetir canções inteiras (p.270). Por 

volta dos cinco anos, a maioria das crianças conseguem reproduzir de maneira 

correta canções conhecidas, rimas e parlendas de sua cultura por volta (p. 271). 

  As crianças desenvolve uma língua oral imitando os adultos, principalmente 

com a família, que são aqueles que têm mais convivência e com o tempo vai 

expressando suas vontades. 
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Em toda família há exposição à linguagem, e praticamente toda 
criança adquire competência linguística [...] aos quatro ou cinco anos 
de idade. Isso pode não ocorrer com relação à música, que às vezes 
é quase totalmente ausente em algumas famílias, e o potencial 
musical, como qualquer outro, precisa de estimulação para 
desenvolver-se plenamente (SACKS, 2007, p. 102).  
 

  Portanto deve-se apresentar diferentes instrumentos musicais, possibilitando 

o manuseio das crianças, para escutarem o som que é produzido. Além de 

comprarem instrumentos, fabricar materiais são importantes, deixando sempre é 

locais de fácil acesso para as crianças. 

   Por meio da música a criança pode se desenvolver como um todo, e na quase 

totalidade dos espaços de educação é utilizado à música para atingir diversos fins, 

como datas comemorativas, higiene, matemática, entre outros. 

  Compartilhar fatos sonoros-musicais é uma atividade que faz parte da vida 

cotidiana do ser humano. Demarcada pelo gosto e preferência de cada pessoa, essa 

partilha acontece por meio de um movimento cognitivo e psicológico intenso. Ao 

compartilhar musicas as pessoas asseguram um espaço social individual e coletivo. 

As pessoas usufruem de um mesmo fato cultural que passa a se constituir em um 

significado pessoal e diferenciado para cada um. Ao compartilhar sua música, o ser 

humano garante espaços de convivência e participação social, reorganizando-se 

emocionalmente, reafirmando pautas identitárias e preferencias musicais. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO  

   

 O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, sancionou, em 18 

de Agosto de 2008, a Lei nº 11.769 modificadora da Lei nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a 

obrigatoriedade do ensino da música como conteúdo obrigatório na educação 

básica.  

  A aprovação da Lei foi uma grande conquista para a área de educação 

musical no país. Todavia, há grandes desafios que precisam ser enfrentados para 

que possam, de fato, ter propostas consistentes de ensino de música nas escolas de 

educação básica. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Educação Musical 

(ABEM) tem atuado diretamente na organização de Congressos, fóruns diversos e 
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publicações científicas os quais têm contribuído, efetivamente, para as discussões, 

reflexões e ações relacionadas à prática da educação musical nas escolas. A 

Associação tem, ainda, por meio de ações da diretoria e dos seus sócios em geral, 

participado ativamente do cenário político de implementação da Lei, dialogando com 

os diferentes segmentos político-educacionais que atuam na definição dos rumos da 

educação brasileira. 

  Em seu art. 26, a LDB define agora no § 6º que “a música deverá ser 

conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 

2º deste artigo". O prazo estipulado na Lei para as escolas se adaptarem às 

exigências estabelecidas no artigo 1º da referida Lei venceu em 18 de Agosto de 

2011. 

  A redação do Projeto de Lei constava de três propostas: a música deverá ser 

conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte; o ensino da 

música será ministrado por professores com formação específica na área; os 

sistemas de ensino terão três anos letivos para se adaptarem às exigências 

estabelecidas. 

  O documento do RCNEI (1998) referente à Música apresenta importantes 

considerações acerca do trabalho musical. Constitui-se, como o nome já diz, em um 

referencial para o professor: não o único, certamente, mas um adequado parâmetro. 

Apresenta uma crítica sobre as concepções de música mais comuns na escola 

(musiquinhas para controle disciplinar, movimentos estereotipados, trilha sonora 

para um imutável calendário cívico) e oferece sugestões de atividades musicais 

adequadas a faixa etária de zero a cinco anos. Ao final, elenca 55 discos adequados 

ao trabalho com a criança.  

 Como toda lista, é provisória, palpites poderiam ser acrescentados hoje em 

dia. No entanto, trata-se de iniciativa louvável por indicar ao professor um recorte 

específico, pois é de se notar que tal listagem contém apenas títulos que se 

encaixam na definição de música de qualidade apresentada anteriormente, nada de 

CDs de sucesso fácil, produções midiáticas mais preocupadas com o sucesso 

econômico do que com valores estéticos. Os títulos variam de gênero, passando do 

folclórico ao erudito, contemplando produções de MPB, mas apresentando o 

denominador comum da qualidade e adequação ao trabalho com a criança. Trata-se 

de um rico manancial de opções para o professor. 
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  Pode-se dizer que, a partir da homologação da Lei 11.769, houve um avanço 

no processo de escolarização das crianças e jovens em idade escolar, afinal, o 

engajamento ativo com a música promove: 

• O desenvolvimento da sensibilidade estética e artística de crianças e 

adolescentes; 

• A leitura e compreensão crítica do universo musical do meio social e cultural 

que está inserido; 

• O respeito à diversidade cultural; 

• O desenvolvimento do potencial criativo das crianças; 

• O desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor; 

• O desenvolvimento de habilidades sociais. 

  O sucesso da implementação da lei 11.769/2008 passa, necessariamente, 

pela ampliação dos currículos de pedagogia incluindo a pedagogia-musical na 

formação do professor (CUNHA, 2009).  

   Em audiência concedida às Deputadas Federais Jandira Feghali e Alice 

Portugal, o Ministro da Educação, no dia 22/09/11, informou que a lei 11.769/2008 é 

autoaplicável e não precisa de regulamentação para ser implementada e, sim, da 

existência de professores licenciados em música ou pessoal preparado para ensinar 

noções musicais das crianças. 
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3 A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA LINGUAGEM ESSENCIAL AO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

3.1 EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA  

   

 A música na Educação Infantil é uma linguagem fundamental para a formação 

da criança mas que, muitas vezes, não tem sido trabalhada de maneira correta, 

produtiva.  

 Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 47), “a formação de hábitos, atitudes e 

comportamentos como: lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, respeitar 

o farol, etc.”; em muitos centros de educação infantil, está voltada para a realização 

de comemorações relativas ao calendário de eventos do ano letivo. Não se pode 

dizer que não deva ser feito esse trabalho dentro da Educação Infantil e, muitos 

menos, reduzir o trabalho da musicalização a esses seguimentos, uma vez que seu 

caráter é muito mais abrangente.  

  É preciso que a criança seja sensibilizada para o mundo dos sons, pois, é 

pelo órgão da audição que ela possui o contato com os fenômenos sonoros. Quanto 

maior for a sensibilidade da criança para o som, mais ela descobrirá as suas 

qualidades. Portanto, é muito importante exercitá-la desde muito pequena, dado que 

esse treino irá desenvolver sua memória e atenção. 

 

Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar 
brinquedos rítmicos, jogos de mão, etc., são atividades que 
despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, 
além de atenderem a necessidades de expressão que passam pela 
esfera afetiva, estética e cognitiva (BRASIL, 1998, p. 48).  

 

  Para a música ser bem trabalhada, são necessárias atividades que promovam 

o desenvolvimento motor, cognitivo, a socialização e a diversidade entre as crianças, 

porém isso deve acontecer de maneira que todos esses aspectos estejam 

englobados, juntamente com outras áreas do conhecimento. Ademais, os 

professores devem criar diferentes situações de aprendizagem nas quais as 

crianças possam estar em contato com os mais variados estilos musicais, de outras 

culturas, e origens diversas. As atividades musicais nas escolas devem partir do que 

as crianças já conhecem, desta forma, são desenvolvidas dentro das condições e 

possibilidades de trabalho de cada professor. 
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  Pode-se dizer que a expressão musical desempenha um papel importante na 

vida recreativa de toda criança ao mesmo tempo em que desenvolve sua 

criatividade, promove a autodisciplina e desperta a consciência rítmica e estética. 

Portanto, a música cria um terreno favorável para a imaginação quando bem 

trabalhada, proporcionando o lúdico, ao mesmo tempo em que está brincando, vai 

aprendendo e estimulando os sentidos. A educação pela música proporciona uma 

educação profunda e total. 

   
A música passa uma mensagem e revela a forma de vida mais 
nobre, a qual, a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não 
ocorrendo apenas no inconsciente, mas toma conta das pessoas, 
envolvendo-as trazendo lucidez à consciência (FARIA, 2001, p. 4). 

 

  Um aspecto muito importante a ser trabalhado na educação infantil é o 

conhecimento de si mesmo e do outro, porquanto “a criança precisa de vivências 

mais ricas para construir uma imagem de si mesma a partir de sua identidade 

corporal, suas possibilidades físicas, suas singularidades [...]” (CRAIDY; 

KAERCHER, 2001, p. 124). 

  Na Educação Infantil começa o processo de construção de identidade, é a 

partir daí que a criança começa a conhecer o seu corpo e perceber que o seu não é 

igual ao outro, e, dessa forma, é trabalhada a diversidade, para tanto, “as atividades 

musicais coletivas favorecem a auto-estima, bem como a socialização infantil, pelo 

ambiente de compreensão, participação e cooperação que podem proporcionar” 

(WEIGEL, 1988, p. 15).  

   

Mais ou menos aos 3 e 4 anos a criança reproduz várias melodias 
pequenas e simples, reconhecendo facilmente algumas delas. Os 
instrumentos rítmicos a interessam. O controle da voz torna se cada 
vê mais perfeito e a linguagem vai se completando. Nessa idade a 
criança aprende a dramatizar as canções. Participa com agrado doa 
jogos cantados e memoriza numerosos cânticos (WEIGEL,1988, p. 
11).  

 

   Em brincadeiras e jogos, das canções, a música está sempre presente, por 

isso deve-se trabalhar de maneira a despertar o interesse e a sensibilidade 

essenciais nessa etapa. No entanto, não é só ao nascer que a música faz-se 

presente, na gestação já o bebê já é ligado ao som, desde a sua formação. 
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Na fase intra-uterina os bebês já convivem com um ambiente de 
sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas 
veias, a respiração e a movimentação dos intestinos. A voz materna 
também constitui material sonoro especial a referencia afetiva para 
eles (BRITO, 2003, p. 35). 
 

  Segundo Brito (2003), esse processo de musicalização começa de forma 

espontânea, de forma intuitiva, por meio do contato com os sons do ambiente, a 

música que a mãe canta, na gestação e também depois do bebê nascer, influenciará 

muito no seu desenvolvimento.  

   Ao se trabalhar a música com os bebês, o educador deve ter muita 

sensibilidade e observação, deixando livre para que possa ser explorado o material 

da maneira que conseguir. É só por meio da exploração que o bebês, com o passar 

do tempo, produzirão variações e resultados sonoros.  

 

Como um bebê de seis meses se comporta tendo diante de si um 
pequeno tambor? Ele experimenta bater, raspar e, aos poucos, 
organiza sua exploração, repetindo gestos e movimentos que 
apreende e internaliza. Nenhum adulto interfere em sua atividade a 
não ser para garanti-lhe conforto, bem-estar e segurança (BRITO, 
2003, p. 38).  
 

   A música pode exercer um papel importante de fazer uma ponte entre a 

criança, professor e os amigos da classe, dado que algumas apresentam 

dificuldades de falar e se expressar e, por meio da música, esse quadro pode ser 

revertido. Essa interação social, o conhecimento de mundo e a coordenação motora 

são aspectos fundamentais a serem trabalhados com as crianças até três anos, pois 

isso faz diferença no futuro. 

  Com a música, o professor pode observar a evolução ou retrocesso da 

criança, é um fundamental instrumento a ser trabalhado na escola, mas exige um 

preparo profissional de recursos para que, desta maneira, possa ser alcançado o 

objetivo almejado. 

  Dos três aos cinco anos, o RCNEI (BRASIL, 1998) diz que o trabalho com a 

música deve enfatizar a necessidade de explorar e identificar elementos da música 

para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo; 

perceber e expressar sensações sentimentos e pensamentos, por meios de 

improvisações, composições e interpretações musicais.  
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  Nesta etapa, a criança gosta de manipular os objetos, se faz presente o 

concreto, manusear objetos, vendo, sentindo e não, apenas, o imaginário. A música 

tem o papel de propiciar a expressão, a socialização e a interação com o mundo. 

Segundo o RCNEI (BRASIL,1998), a criança deve ser levada a perceber e expressar 

sensações, sentimentos e pensamentos. 

  O contato com os diferentes tipos de música e com suas respectivas culturas 

pode possibilitar ao aluno, a superação de alguns preconceitos estabelecidos dentro 

da sociedade, superar, portanto, certos valores equivocados que a família, muitas 

vezes, coloca aos seus filhos, incutindo respeito às singularidades.  

  A presença do lúdico na educação infantil pode ser de fundamental 

importância para assimilação do conhecimento para as crianças dessa faixa etária (3 

a 5 anos), atividade como teatro dança e sonorização de histórias, podem auxiliar 

muito no desenvolvimento dessas aptidões. 

 

Ouvindo e, depois, criando histórias, elas estimulam sua capacidade 
inventiva, desenvolvem o contato e a vivência com a linguagem oral 
e ampliam recursos que incluem o vocabulário, as entonações 
expressivas, as articulações, enfim, a musicalidade própria da fala 
(BRITO, 2003, p. 161). 

   

  Atualmente, são vistas muitas crianças com dificuldade de trabalhar 

coletivamente, vivem em uma sociedade que tudo é permitido, questões como limite, 

respeito, coletividade são deixadas de lado. E é nesse momento que as brincadeiras 

musicais entram em cena, elas podem mostrar que nem sempre são os primeiros se 

tem os melhores papéis, que se deve dar oportunidade aos outros. 

  Por isso, é importante a atividade musical, por ela o aluno necessita ter 

domínio de expressão, socialização, isso pode fazer com que ele sinta mais 

segurança em si. 

  Estas questões, muitas vezes, não estão presentes nas instituições e os 

professores acabam trabalhando com as mesmas atividades, não envolvendo as 

crianças e, dessa forma, acaba não havendo um interesse dos alunos, deixando de 

lado a criatividade e autonomia das crianças. 
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3.2 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA  

 

  Para entender a importância da música na aprendizagem e desenvolvimento 

da criança, é necessário iniciar conhecendo a palavra aprender. Proveniente do 

latim aprehendere, significa agarrar, pegar, apoderar-se de algo. Dessa forma, 

concebe-se a aprendizagem como um processo no qual a pessoa “apropria-se de” 

ou transforma seus conhecimentos, habilidades, estratégias, atitudes, valores, 

crenças ou informações.  

  Aprender traz consigo a possibilidade de algo novo incorporado ao conjunto 

de elementos que formam a vida do indivíduo, relacionando-se com a mudança dos 

conhecimentos que ele já possui. Cada ser humano é singular em sua formação 

individual, ninguém aprende pelo outro, assim ninguém aprende da mesma forma, 

no entanto,  ao mesmo tempo, o indivíduo necessita dos outros para aprender e, 

portanto, para constituir a si. Para Vygotsky (apud CRUZ; FONTANA, 1997, p. 71), 

tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem decorrem das condições sociais 

em que o indivíduo está imerso.  

  Na abordagem histórico-cultural, considera-se que a aprendizagem produz 

desenvolvimento, vê as “dificuldades de aprendizagem” como relativas às condições 

em que a relação de ensino é produzida. Uma vez que, tanto o desenvolvimento, 

quanto a aprendizagem são processos que ocorrem no plano das interações sociais, 

as “dificuldades de aprendizagem” são enfocadas não como algo inerente à criança, 

mas nas suas condições de produção no contexto interativo em que ele se insere é 

inserido. 

   Os problemas encontrados na análise psicológica do ensino não podem ser 

resolvidos ou formulados sem serem referidos à relação entre o aprendizado e o 

desenvolvimento em crianças na idade escolar. Este, ainda, é o mais obscuro de 

todos os problemas básicos necessários à aplicação de teorias do desenvolvimento 

da criança aos processos educacionais. 

  No entanto, a relação entre aprendizado e desenvolvimento permanece, do 

ponto de vista metodológico, obscura, uma vez que pesquisas concretas sobre o 

problema dessa relação fundamental incorporam postulados, premissas e soluções 

exóticas, teoricamente vagos, não avaliados criticamente e, algumas vezes, 

internamente contraditórios: disso resultou, obviamente, uma série de erros.  
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  Segundo Vygotsky (1998), todas as concepções correntes da relação entre 

aprendizado e desenvolvimento em crianças podem ser agrupadas em três grandes 

posições teóricas. 

  A primeira centra-se no pressuposto de que os processos de desenvolvimento 

da criança são independentes do aprendizado, é considerado um processo 

puramente externo que não está envolvido no desenvolvimento. Ele simplesmente 

se utilizaria dos avanços do desenvolvimento ao invés de fornecer um impulso para 

modificar seu curso. Nessa posição teórica dá-se uma importância ao 

desenvolvimento biológico, representado segundo a perspectiva de Piaget.  

 A capacidade de raciocínio, a inteligência da criança, suas ideias sobre o que 

a rodeia, suas interpretações das causas físicas, seu domínio das formas lógicas do 

pensamento e da lógica abstrata são considerados, pelos eruditos, como processos 

autônomos que não são influenciados, de modo algum, pela aprendizagem escolar. 

Para Piaget, trata-se de uma questão de método, e não de uma questão referente às 

técnicas que se devem usar para estudar o desenvolvimento mental da criança. O 

seu método consiste em atribuir tarefas que não apenas são completamente alheias 

à atividade escolar, mas que excluem também toda a possibilidade de a criança ser 

capaz de dar a resposta exata. 

  Para Vygotsky (1998, 104), "o desenvolvimento deve atingir uma determinada 

etapa, com a consequente maturação de determinadas funções, antes de a escola 

fazer a criança adquirir determinados conhecimentos e hábitos". 

  A segunda grande posição teórica postula que aprendizado é 

desenvolvimento. Essa identidade é a essência de um grupo de teorias que, na sua 

origem, são completamente diferentes. O desenvolvimento é visto como o domínio 

dos reflexos condicionados, não importando se o que se considera é o ler, o 

escrever ou a aritmética, isto é, o processo de aprendizado está completa e 

inseparavelmente atrelado ao processo de desenvolvimento. Essa noção foi 

elaborada por James, que reduziu o processo de aprendizagem à formação de 

hábitos e identificou o processo de aprendizado com desenvolvimento.  

 
O desenvolvimento reduz-se, primeiramente, à acumulação de todas 
as respostas possíveis. Considera-se qualquer resposta adquirida 
como uma forma mais complexa ou como um substituto de uma 
resposta inata (VYGOTSKY, 1998, p.105). 
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  Apesar da similaridade entre a primeira e a segunda posições teóricas, há 

uma grande diferença entre seus pressupostos no que concerne às relações 

temporais entre os processos de aprendizado e de desenvolvimento 

  A terceira teoria sobre a relação entre aprendizado e desenvolvimento tenta 

superar os extremos das outras duas, simplesmente, combinando-as. Um exemplo 

claro dessa abordagem é a teoria de Koffka, segundo a qual o desenvolvimento se 

baseia em dois processos inerentemente diferentes, embora relacionados, em que 

cada um influencia o outro. De um lado, a maturação, que depende diretamente do 

desenvolvimento do sistema nervoso, de outro, o aprendizado, que é, em si mesmo, 

um processo de desenvolvimento.  

 

O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para 
pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para 
pensar sobre várias coisas. O aprendizado não altera nossa 
capacidade global de focalizar a atenção; ao invés disso, no entanto, 
desenvolve várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias 
coisas (VYGOTSKY, 1998, p. 108). 

 

  Ouvir música não deve ser uma atividade imposta e sim realizada com prazer, 

pois somente assim os benefícios serão obtidos de forma natural, como sempre 

deve ocorrer na relação entre pais e filhos. A música vai além daquilo que é ouvida, 

quando inserida na rotina das crianças e dos adolescentes, as canções contribuem 

para o desenvolvimento neurológico, afetivo e motor da criança (MELO, 2009). 

  A música, por seu poder criador e libertador, torna-se um poderoso recurso 

educativo a ser utilizado na Pré-Escola. É preciso que a criança crie o hábito de 

expressar-se musicalmente desde os primeiros anos de sua vida, para que a música 

venha a se constituir em faculdade permanente de seu ser, e representar uma 

importante fonte de estímulos, de equilíbrio e de felicidade para a criança. Assim, na 

educação infantil, os fatos musicais devem induzir ações, comportamentos motores 

e gestuais - ritmos marcados caminhando, batidos com as mãos e, até mesmo, 

falados, inseparáveis da educação perceptiva propriamente dita. 

  Vygotsky (1998, p.109), ao analisar as várias vertentes acerca da 

aprendizagem e desenvolvimento, faz a proposição de uma nova perspectiva que 

supera o pensamento das anteriores citadas a cima. Para o psicólogo, o 

aprendizado e o desenvolvimento caminham juntos, quer dizer, tudo que a criança 

aprende com o adulto ou com outras crianças vai incorporando e transformando seu 
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modo de agir e pensar. Assim, o autor formulou um conceito próprio de sua teoria, 

que é essencial para a compreensão de suas ideias sobre a relação de 

desenvolvimento e aprendizagem, o conceito de zona de desenvolvimento proximal. 

  A zona de desenvolvimento proximal abrange os conceitos de nível de 

desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial, a capacidade da criança 

de realizar tarefas de maneira independente, sem ajuda de outras pessoas, de 

acordo com o seu desenvolvimento e capacidade de desenvolver tarefas com a 

ajuda de outras crianças ou adultos, (DECKERT, 2005). Sendo assim, Vygotsky 

(apud REGO, 2008, p. 73) define a zona de desenvolvimento proximal como: 

 
a distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de forma autônoma 
(nível de desenvolvimento real), e aquilo que ela realiza em 
colaboração com os outros elementos de seu grupo social (nível de 
desenvolvimento potencial) caracteriza aquilo que Vygotsky chamou 
de “zona de desenvolvimento potencial ou proximal. 

 
   Para Vygotsky (1998), é na zona de desenvolvimento proximal que a 

interferência de outros indivíduos é mais transformadora. Nesse processo, é 

importante a ação dos colegas da turma e dos professores.  

   
3.3 MÚSICA E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 

  O termo cognição concerne à capacidade humana de entender, julgar e 

interpretar o mundo. Dessa forma, cognição refere-se às atividades mentais 

envolvidas na aquisição, processamento, organização e uso do conhecimento. Já 

desenvolvimento cognitivo relaciona-se aos processos que os seres humanos 

vivenciam para que estas aquisições sejam possíveis.  

  Uma das grandes contribuições da teoria socio-histórico-cultural para 

entender e intervir no desenvolvimento cognitivo foi o de procurar compreender o 

contexto do sujeito da aprendizagem e a materialidade do mundo que o cerca; pois é 

no mundo do concreto e na sua objetividade que as experiências humanas, 

conforme afirma Vygotsky, se realizam e são significativas.  

    

A apropriação, pelos sujeitos, dos resultados do desenvolvimento 
histórico das produções humanas, acontece ao mesmo tempo em 
que ocorre o processo de desenvolvimento biológico (SANTOS; 
XAVIER; NUNES. 2009, p. 136).   
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  No entanto, o desenvolvimento nos membros da espécie humana adquire um 

caráter particular, peculiar e específico, que não deve ser comparado com o 

desenvolvimento filogenético a evolução das espécies e com o processo histórico de 

construção da cultura pelos homens, pois não é uma mera cópia desse processo. 

  Vygotsky chama atenção para o fato de que o indivíduo nasce em um 

contexto que o antecede e depara-se com pessoas mais experientes, as quais, por 

meio de interações e na oferta dos materiais disponíveis na cultura, funcionam como 

mediadoras entre os novos candidatos à humanidade e o que ela produziu. A 

pessoa atua sobre o mundo buscando compreendê-lo, senti-lo, vivê-lo, sejam em 

experiências externas ou internas, factíveis ou imaginativas e é nesse interjogo que 

o desenvolvimento e aprendizagem interagem na construção do humano. 

  Inúmeras pesquisas, desenvolvidas em diferentes países e em diferentes 

épocas, particularmente nas décadas finais do século XX, confirmam que a 

influência da música no desenvolvimento da criança é incontestável. Algumas delas 

demonstraram que o bebê, ainda no útero materno, desenvolve reações a estímulos 

sonoros. 

  Segundo Schlaug (apud NOGUEIRA, 2003), da Escola de Medicina de 

Harvard (EUA), e Gaser da Universidade de Jena (Alemanha), tocar um instrumento 

exige muito da audição e da motricidade fina das pessoas. Para os autores, a prática 

musical induz o cérebro a funcionar “em rede”, assim, o indivíduo, ao ler 

determinado sinal na partitura, necessita passar essa informação (visual) ao cérebro; 

que, por sua vez, transmitirá à mão o movimento necessário (tato); ao final disso, o 

ouvido acusará se o movimento feito foi o correto (audição). Além disso, os 

instrumentistas apresentam mais coordenação na mão não dominante do que 

pessoas comuns.  Gaser (apud NOGUEIRA, 2003) compara o efeito do treinamento 

musical no cérebro ao da prática de um esporte nos músculos.  

  Foram feitos outros estudos que também apontam que, mesmo se o contato 

com a música for feito por apreciação, isto é, não tocando um instrumento, mas 

simplesmente ouvindo com atenção e propriedade (percebendo as nuances, 

entendendo a forma da composição), os estímulos cerebrais também são bastante 

intensos. Portanto, ao mesmo tempo que a música possibilita essa diversidade de 

estímulos, ela, por seu caráter relaxante, pode estimular a absorção de informações, 

sendo considerado esse processo de aprendizagem. 



29 

 

  Pode-se dizer que, efetivamente, a prática de música, seja pelo aprendizado 

de um instrumento, seja pela apreciação ativa, potencializa a aprendizagem 

cognitiva, particularmente no campo do raciocínio lógico, da memória, do espaço e 

do raciocínio abstrato. 

 

3.4 MÚSICA E DESENVOLVIMENTO AFETIVO 

 

Segundo o dicionário Aurélio (1994, p.80), afetividade é uma palavra feminina 

e está definido como “conjuntos de fenômenos sobre a forma de emoções, 

sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de 

satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado de alegria ou tristeza”. 

A afetividade pode ser definida em diferentes perspectivas, entre elas, a 

filosofia, a psicologia e a pedagogia. Existe uma grande divergência quanto à 

conceituação dos fenômenos afetivos. Alguns autores, no entanto, dedicam-se a 

explicar a afetividade, já que esse sentimento é estudado em diferentes áreas do 

conhecimento: 

  Para o educador e médico francês Henri Wallon (apud AMORIM, 1954, p. 

288): 

 
A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento 
dependente da ação de dois fatores: o orgânico e o social. Entre 
esses dois fatores existe uma relação recíproca que impede qualquer 
tipo de determinação no desenvolvimento humano, tanto que a 
constituição biológica da criança ao nascer não será a lei única do 
seu futuro destino. Os seus efeitos podem ser amplamente 
transformados pelas circunstâncias sociais da sua existência onde a 
escolha individual não está ausente. 

 
  Baseando-se nesses conceitos, pode-se dizer que a afetividade constitui um 

domínio funcional tão importante para a vida social e emocional de um indivíduo que 

mostra a revelação de carinho ou cuidado que se pode se ter com alguém íntimo e 

querido, permitindo, ao ser humano, demonstrar os seus sentimentos e emoções a 

outro ser, sendo um laço criado entre os seres humanos para representar a amizade 

mais aprofundada. 

  Segundo ainda as ideias de Wallon (apud AMORIM 1954, p.42),  
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a afetividade seria a primeira forma de interação, com o meio 
ambiente e a motivação primeira do movimento [...]. As emoções 
são, também, a base do desenvolvimento do terceiro campo 
funcional, as inteligências.  

 

Wallon fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos que se 

comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do 

eu como pessoa. Para Wallon (1986), “as emoções têm um papel predominante no 

desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o aluno exterioriza seus desejos 

e suas vontades [...]”.  

Vygotsky (1934, p. 120) buscou delinear um percurso histórico a respeito do 

tema afetividade.  

 

O desenvolvimento pessoal seria operado em dois níveis: o do 
desenvolvimento real ou efetivo e o afetivo referente às conquistas 
realizadas e o desenvolvimento potencial ou proximal relacionado às 
capacidades a serem construídas [...] os processos pelos qual o 
afeto e o intelecto se desenvolvem e estão inteiramente enraizados 
em suas inter-relações e influências mútuas. 

 

  Vygotsky (1934) procura explicar a transição das primeiras emoções 

elementares para as experiências emocionais superiores, especialmente no que se 

refere à questão dos adultos terem uma vida emocional mais refinada que as 

crianças. Defende que as emoções não deixam de existir, mas se transformam, 

afastando da sua origem biológica e construindo-se como fenômeno histórico 

cultural. 

  Assim, os autores Wallon e Vygotsky (2012) enfatizam a íntima relação entre 

afeto e cognição, tendo suas ideias relacionadas no que dizem respeito ao papel das 

emoções na formação do caráter e da personalidade.  

  De acordo com as definições, é possível perceber a importância dos vínculos 

afetivos na vida da criança, pois se trata de um ser que está em pleno 

desenvolvimento. A partir do argumento que ressalta que a educação da criança 

começa com a família e depois passa para a escola, é possível mostrar e provar que 

a afetividade sempre aparece ligada à educação, seja ela formal ou informal. 

  Sendo assim, afetividade é a dinâmica mais complexa de que o ser humano é 

capaz de lidar e acontece a partir do momento em que o sujeito se liga a outro pelo 

amor, constituindo, assim, um amplo aspecto de sentimentos associados à história 
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das relações sociais, em que a criação dos vínculos afetivos deve ser compartilhada 

para que os laços afetivos se solidifiquem. 

  O desenvolvimento afetivo, muitas vezes, é menosprezado pela sociedade 

tecnicista, mas é nele que os efeitos da prática musical se mostram mais claros, 

independendo de pesquisas e experimentos.  

  Em pesquisa realizada na Universidade de Toronto, Sandra Trehub (apud 

CAVALCANTE, 2004), comprovou algo que muitos pais e educadores já 

imaginavam: os bebês tendem a permanecer mais calmos quando expostos a uma 

melodia serena e, dependendo da aceleração do andamento da música, ficam mais 

alertas. 

  A eficácia das canções de ninar é prova de que música e afeto se unem em 

uma mágica alquimia para a criança. Muitas vezes, mesmo já adultos, nossas 

melhores lembranças de situação de acolhimento e carinho dizem respeito às 

nossas memórias musicais.  

  A linguagem musical tem sido apontada como uma das áreas de 

conhecimentos mais importantes a serem trabalhadas na Educação Infantil, ao lado 

da linguagem oral e escrita, do movimento, das artes visuais, da matemática e das 

ciências humanas e naturais. Portanto, não é exagero afirmar que os efeitos da 

música sobre os sentimentos humanos estão, cada vez mais, migrando da 

sabedoria popular para o reconhecimento científico. 

 

3.5 MÚSICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

  A música traz efeitos muito significativos no ambiente social da criança. É por 

meio do repertório musical que os sujeitos se iniciam como membros de 

determinado grupo social. Por exemplo, os acalantos ouvidos por um bebê no Brasil 

não são os mesmos ouvidos por um bebê nascido na Islândia; da mesma forma, as 

brincadeiras, as adivinhas, as canções, as parlendas que dizem respeito à nossa 

realidade nos inserem na nossa cultura.  

  Além disso, a música também é importante do ponto de vista do 

conhecimento individual, isto é, do aprendizado das regras sociais por parte da 

criança. Quando uma criança brinca de roda, por exemplo, ela tem a oportunidade 
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de vivenciar, de forma lúdica, situações de perda, de escolha, de decepção, de 

dúvida, de afirmação.  

  Algumas cantigas como Ciranda Cirandinha, Terezinha de Jesus, entre 

outras, são transmitidas, oralmente, por inúmeras gerações, são formas inteligentes 

inventadas pela sabedoria humana para nos prepararmos para a vida adulta. Tratam 

de temas tão complexos e belos, falam de amor, de disputa, de trabalho, de tristezas 

e de tudo que a criança enfrentará no futuro, queiram seus pais ou não. São 

experiências de vida que nem o mais sofisticado brinquedo eletrônico podem 

proporcionar.  

  Cada estágio da vida oferece, ao indivíduo, desafios importantes para o seu 

desenvolvimento. O ser humano está em constante processo de aprendizagem, e 

essa não ocorre de forma isolada, afinal, são inúmeros os fatores, tanto biológicos, 

quanto sociais ou históricos que influenciam na formação do sujeito mas que, 

isoladamente, não determinam a sua constituição. Como afirma Vygotsky (2001, 

p.63), "o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições 

biológicas e sociais do seu crescimento".  

  Pode-se dizer que a interação social é importantíssima para a aprendizagem 

e desenvolvimento intelectual da criança, uma vez que, conforme afirma Vygotsky 

(2001), é na relação social do “eu” com o “outro” que ocorre o desenvolvimento, e é 

na interação com o meio social que se dá a aprendizagem.  

O processo de interação social é a comunicação humana, pois porquanto, é 

no compartilhamento entre vários grupos que se criam novos pensamentos e, com 

isso, novas aprendizagens. Desde seu nascimento, o bebê está em constante 

interação com os adultos, que não só asseguram sua sobrevivência, mas faz sua 

mediação com o mundo. Por meio das intervenções constantes do adulto, os 

processos psicológicos mais complexos começam a se formar e, 

consequentemente, as conquistas individuais resultam de um processo 

compartilhado. Quando internalizados, estes processos começam a ocorrer sem a 

intermediação de outras, pessoas. 

 

O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através 
de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de 
um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas 
ligações entre história individual e história social (VYGOTSKY, 1984, 
p. 33). 
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  Desse modo, ao internalizar as experiências fornecidas pela cultura, a criança 

reconstrói, individualmente, os modos de ação realizados externamente e aprende a 

organizar os próprios processos mentais. 

  Todavia, as falhas qualitativas na interação social podem ocorrer formas 

negativas na criança, de como operar a realidade, apropriar-se do mundo e formar 

sua personalidade, pois o homem constrói o conhecimento a partir da interação 

mediada pelo cultural e por outros sujeitos. 

  Vários autores contribuem com as teorias de Vygotsky, assim como Pierre 

Janet (1991) que explica a construção social do indivíduo é como uma história de 

relações com outros, pelas interações face-a-face e por relações sociais mais 

amplas. Portanto, para Vygotsky, (1991) o desenvolvimento do ser humano dá-se a 

partir das constantes interações com o meio social em que vive, dando sentido às 

informações, onde a partir daí passa a recriar e gerar novas informações. 
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4 A MÚSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

4.1 A MÚSICA E A ATUAÇÃO DO PROFESSOR NÃO ESPECIALISTA 

  

 É obrigatório o ensino de música nas escolas de educação básica, segundo a 

lei 11.769/08. 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 atentam Alvarenga e Mazzotti 

(2011). 

Mesmo professores que não possuam habilidades com a música podem se 

aventurar utilizando recursos da música com a sua turma. É muito comum alguns 

professores não ensinarem música por acharem que não são capazes, até mesmo 

pela sua própria personalidade. 

  Considerando essa ausência dos professores especialistas em música na 

sala de aula, é possível observar 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. 

  Por outro lado, Brito (2010, p.36), explica que “isso acontece porque ainda é 

forte a ideia de que é necessário sempre reproduzir modelos”. Para ela, é preciso 

deixar claro que a Educação Infantil é uma etapa formativa no que diz respeito a 

conceitos musicais, afinal, “o importante mesmo é que as crianças possam escutar 
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um bom repertório e sons oriundos de diferentes objetos, além de explorar gestos 

que produzam som” (BRITO, 2010, p.36) 

  Deve-se, portanto, avaliar porque não são formados músicos e cantores nesta 

etapa escolar, mas crianças que precisam ser alfabetizadas e instigadas a terem 

desenvoltura em seus gestos e atitudes. Com a música, a criança pode se expressar 

melhor nas leituras e expressões do corpo. 

  Vale lembrar que o professor precisa buscar informações e cursos específicos 

em sua formação. Isso lhe causará maior segurança no trabalho a ser 

desenvolvidos. Todo professor deveria gostar de música e ter acesso ao mínimo de 

conhecimento musical, uma vez que a música é uma arte e, como tal, faz parte da 

cultura humana há muito que se explorar. 

  Por outro lado, Fonterrada (apud QUEIROZ; MARINHO, 2007) afirma que o 

professor não especialista pode contribuir muito com a formação musical da criança. 

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.  

  Uma aula iniciada com música no ensino da Educação Infantil deixa as 

crianças à vontade para escutá-la e interpretá-la e este procedimento pode ser 

associado à oferta de brinquedos pedagógicos, pedaços de papéis, lápis de cor, 

massa de modelar, etc. 

  O professor deve, também, estimular a criança a ouvir os sons da natureza. É 

fundamental o papel do educador na aprendizagem das crianças, criando situações 

que as coloquem em contato com um número variado de produções musicais e não 

apenas com as quais já estão habituadas, pois o conhecimento de outras culturas e 

outras origens pode tornar o ensino ainda mais rico. Em contato com os diferentes 

estilos a criança ampliará o seu repertório e se manifestará a respeito de suas 

preferências. 

  A preocupação que o professor não-especialista em música tem em 

desenvolver a musicalização da criança na Educação Infantil não deve impedi-lo de 

realizar atividades. Ele deve acreditar que é um especialista que contribui com o 

desenvolvimento da criança, pois passou por uma formação profissional 
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fundamentado em conhecimentos que o tornam conhecedor das características 

específicas das diferentes fases do desenvolvimento infantil. Assim, é capaz de 

organizar processos educativos que proporcionem a aprendizagem e o 

desenvolvimento de seus alunos na Educação Musical. Isso implica a compreensão 

de que a música pode ser aprendida e realizada na formação profissional e também 

nos espaços da Educação Infantil. 

  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. 

 

4.2 A IMPORTÂNCIA DA ESPECIALIZAÇÃO MUSICAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

 A escola sempre foi alvo de questionamentos e de conflitos porque expõe a 

diversidade e o compartilhamento de interesses, contradições, valores, expectativas, 

direitos, identidades. Os profissionais que nela atuam também ficam expostos, pois 

porquanto imprimem o modo de agir, as escolhas, as decisões e a organização dos 

tempos e dos espaços. Os efeitos dessa dinâmica na ação pedagógica permitem 

uma problematização das realidades vivenciadas e a valorização da dimensão 

criadora do trabalho. Trata-se de identificar as relações que se estabelecem com o 

conhecimento bem como a dimensão cultural e seus reflexos nas interações dentro 

e fora da escola. 

  Durante muito tempo, a escola foi concebida como instrumento funcional de 

formação de uma ordem social e, nesse contexto, consolidava mecanismos de 

seletividade e de exclusão. 

  Nesse percurso, tem-se um modelo de formação centrado na transmissão de 

conhecimentos técnicos e no treinamento de habilidades básicas que visavam a 

qualificação para o ingresso no mercado de trabalho1.  O professor era qualificado 

para desempenhar o papel de instrutor em uma perspectiva de formação 

eminentemente acadêmica com ênfase na capacitação, treinamento e reciclagem.  

                                                 
1
 Ver também verbete Currículo, no Dicionário do mesmo nome, e o verbete Formação do Professor 

no DicionárioTempos e Espaços Escolares. 
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Os aportes teóricos baseados no emprego de métodos e técnicas de 

condicionamento operante reforçavam a cisão entre teoria e prática, produção e 

transmissão de conhecimento. Assim, a formação de educadores sofreu a influência 

da era industrial e do ulterior movimento de reformas educacionais predominantes 

no decorrer do século passado.  

A partir da década de 90 do século passado, foi observada uma sensível 

mudança de perspectiva teórica quando o professor passou a ser reconhecido como 

protagonista das práticas educativas e a escola como locus privilegiado dos 

processos formativos de afirmação de identidades profissionais e culturais. O 

professor deixa de ser o instrutor ou aulista para se tornar professor pesquisador, 

mediador e coordenador do processo de ensino, numa relação dialógica com os 

alunos. A qualificação profissional, concebida como formação acadêmica 

distanciada da ação pedagógica, é superada e o foco principal passa a ser a 

formação permanente em serviço, referenciada nas experiências individuais e 

coletivas vividas na sala de aula e no interior do sistema escolar.  

  A especialização para um professor que irá atuar com música na Educação 

Infantil é de fundamental importância para uma melhor atuação diante os alunos. 

Com isso, terá um melhor aperfeiçoamento e atualização a respeito da música e 

poderá transmitir o conteúdo com mais facilidade e segurança. No entanto, não tem 

acontecido, pois a maioria dos professores de Educação Infantil não tem se 

especializado por acharem que trabalhar com crianças não exprime necessidade. 

  No que concerne à especialização na área de música, muitos acham que não 

há necessidade, que para trabalhar a música é só colocarem um som e deixarem as 

crianças escutarem, dançarem ou, muitas vezes, uma música apenas para passar 

tempo. Mas, isso é um equívoco, com a música pode-se trabalhar vários aspectos 

físicos, emocionais, sociais, entre outros. Desta forma, um professor com 

conhecimentos saberá como trabalhar esses aspectos e fazer com que a criança 

tenha um melhor aprendizado. 

  Portanto, um professor não deve parar no tempo e se contentar apenas com a 

licenciatura. É preciso buscar mais, especializando-se, a fim de ampliar seus 

conhecimentos e poder transmitir para seus alunos.   

 

 

 



38 

 

4.2.1 Estratégias de trabalho na educação musical 

 

  Falar em estratégias de ensino é pensar em diversas maneiras de 

proporcionar às crianças a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de novas 

habilidades, atitudes e valores decorrentes de experiências educativas. 

  Ao olhar à aprendizagem, descobertas, socialização de conhecimentos e no 

cotidiano das crianças reflete-se sobre a seguinte questão: como promover o 

desenvolvimento, interatividade e a socialização durante o trabalho realizado? Ou 

seja, pensa-se em métodos dinâmicos, significativos, variados e inovadores para 

trabalhar com crianças. 

  O trabalho pautado numa organização dinâmica e interativa exige apenas 

pequenas e simples atitudes dos professores. Organizar o trabalho de maneira a 

explorar conteúdos por meio de descobertas, atividades lúdicas, recursos midiáticos, 

consulta e exploração da temática, satisfação de interesses e curiosidades. 

  Fontana (1991), em seu livro Psicologia para professores, aponta que os 

professores conseguirão melhores resultados em relação à aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, se pensarem na sala de aula como um ambiente de 

conquistas e estímulos. Pensar num ambiente estimulador é pensar em que propor? 

O que fazer? Como fazer? E o que usar? Ou seja, é pensarmos na relação tempo-

espaço! No planejamento de uma rotina que não seja pautada na mesmice. 

  Os cantinhos são uma ótima estratégia para trabalhar com as crianças, pois 

são espaços onde as crianças podem utilizar do lúdico para entrar em contato com 

novas temáticas, descobertas, imaginações. Assim como, desenvolver novas 

habilidades de forma prazerosa e criativa.  

  Falar em cantinhos é pensar na organização de espaço e tempo no ambiente 

escolar. Assim como, pensar no desenvolvimento da criança com base nas 

diversidades de ações, como: socialização, interação, autonomia, respeito, 

imaginação.  A utilização do cantinho compõe a criação de um espaço cultural e 

social que permite que as crianças se expressarem, ampliem sua capacidade de 

escolha, de socialização, cooperação e, consequentemente, permite o professor ter 

um panorama mais concreto da evolução, desenvolvimento e dificuldade de cada 

aluno. 

  A fascinação que a música exerce sobre a criança é visível, basta tocar um 

CD infantil. A música desperta na criança a alegria, a vontade de cantar, de dançar, 
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de pronunciar a letra e, ao fazer isso, alarga a capacidade corporal, a percepção do 

espaço que a cerca, o qual ao mesmo tempo delimita ou expande os movimentos e 

a percepção de si mesmo e do colega.  Sempre presente no dia a dia das crianças, 

a música agrada todas as turmas. Mas, para trabalhar com a música é necessário 

pensar em estratégias para estimular as crianças em sala de aula. 

  O professor pode utilizar a música por meio de canto, dança, práticas com 

instrumentos, interagir com as crianças, cantando músicas na hora da entrada, do 

lanche, na hora de lavar as mãos, etc. Portanto, a sala de aula que tem a música 

como recurso pedagógico é um ambiente mais propenso à tranquilidade, ao 

entendimento e à interação social. 

  O professor deve ficar sempre atento com a faixa etária que é destinada a 

música, pois cada música tem a sua idade. E a criança tem que escutar músicas 

adequadas, tudo tem a sua hora e momento de ouvir a música. 

 

4.3 O PAPEL DOS PAIS NA FORMAÇÃO MUSICAL DA CRIANÇA 

   

  A participação da família no desenvolvimento integral da criança de zero a 

três anos é fundamental, porquanto ela pode dar apoio e continuidade ao trabalho 

pedagógico desenvolvido durante o cotidiano da escola, podem complementar-se 

em situações de aprendizado, pois compartilham objetivos e responsabilidades em 

relação ao desenvolvimento da criança. Contudo, para que essa interação ocorra de 

modo satisfatório, é necessário que a escola e a equipe pedagógica, estejam 

preparadas para acolher a criança e a família e saber posicionar-se diante das 

inseguranças, preocupações e questionamentos, principalmente no ingresso da 

criança na escola. 

 Outra questão que deve ser considerada é a variedade dos arranjos familiares 

que podem fazer parte do contexto das crianças e de como a escola se posiciona 

para corresponder às expectativas destas famílias, pois não é somente a criança 

que passa pela adaptação, as famílias também precisam se adaptar. Principalmente 

as mães que permanecem distantes dos filhos durante longo período em função de 

sua jornada de trabalho.  

 Quanto mais nova for a criança, maior é dependência da mãe, assim: 
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 [...], não é apenas a criança que passa pela adaptação, mas também 
a mãe. Dependendo da família e da criança, outros membros como o 
pai, irmãos, avós poderão estar envolvidos no processo de 
adaptação à instituição. A maneira como a família vê a entrada da 
criança na instituição de educação infantil tem uma influência 
marcante nas reações e emoções da criança durante o processo 
inicial. Acolher os pais com suas dúvidas, angústias e ansiedades, 
oferecendo apoio e tranquilidade, contribui para que a criança 
também se sinta menos insegura nos primeiros dias na instituição. 
Reconhecer que os pais são as pessoas que mais conhecem as 
crianças e que entendem muito sobre como cuidá-las pode facilitar o 
relacionamento. Antes de tudo, é preciso estabelecer uma relação de 
confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo é a parceria 
de cuidados e educação visando ao bem-estar da criança. Quando 
há um certo número de crianças para ingressar na instituição [...] 
(BRASIL, Vol.1, p.80). 

  

 Há que se considerar as disposições legais que preveem a participação 

da família na escola como direito da criança, dentre estas disposições, cita-se o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (vol.1, p.76): 

 

As crianças têm direito de ser criadas e educadas no seio de suas 
famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma, em seus 
termos, que a família é a primeira instituição social responsável pela 
efetivação dos direitos básicos das crianças. Cabe, portanto, às 
instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias, 
considerando-as como parceiras e interlocutoras no processo 
educativo infantil. 
 

  É importante conhecer o contexto familiar das crianças para desenvolver um 

trabalho em consonância com o que ela vivencia em casa, pois um direcionamento 

pedagógico descolado do seu cotidiano não possibilitará a aprendizagem 

significativa. Isso não quer dizer que não se deve ampliar suas referências, mas criar 

relações entre o conhecimento e suas experiências. Para isso, é preciso: 

  
Compreender o que acontece com as famílias, entender seus valores 
ligados a procedimentos disciplinares, a hábitos de higiene, a formas 
de se relacionar com as pessoas etc. pode auxiliar a construção 
conjunta de ações. De maneira geral, as instituições de educação 
devem servir de apoio real e efetivo às crianças e suas famílias, 
respondendo às suas demandas e necessidades. Evitar julgamentos 
moralistas, pessoais ou vinculados a preconceitos é condição para o 
estabelecimento de uma base para o diálogo (BRASIL, Vol.1 p.78). 

 

 

  Cabe à equipe pedagógica promover a comunicação e a interação entre as 

famílias, as crianças e a escola. É de sua responsabilidade criar mecanismos de 
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participação e o estabelecimento dos canais de comunicação. No caso das crianças 

pequenininhas, é importante que a família tenha acesso à professora a qualquer 

momento, mesmo que seja para trocar poucas palavras, isso pode trazer conforto e 

tranquilidade, principalmente, em períodos de adaptação da criança na escola. 

Quanto menor a criança, mais importante é este contato: 

 

 Este contato direto não deve ser substituído por comunicações 
interpessoais, escritas de maneira burocrática. Oportunidades de 
encontros periódicos com os pais de um mesmo grupo por meio de 
reuniões, ou mesmo contatos individuais fazem parte do cotidiano 
das instituições de educação infantil (BRASIL, Vol 1 p.78). 

 
 

 Há professores de Educação Infantil que ficam incomodados com este 

contato e acabam criando um desconforto na relação com a família. Consideram, 

portanto, implicância quando são questionadas sobre algo que aconteceu com a 

criança, como uma assadura, ou um machucado, por exemplo. Acreditam que, se a 

mãe ou outro familiar questiona, é porque não está confortável, está preocupada ou 

insatisfeita, então é indispensável dar uma resposta que volte a estabelecer a 

tranquilidade dela, com um olhar voltado ao bem estar da criança na escola. É 

preciso saber se posicionar diante dessas situações para que a família não perca o 

vínculo de confiança com a escola e a relação se torne desagradável.  

 Outra situação comum é da criança que requer cuidados especiais nos casos 

em que precisam tomar algum tipo de medicamento, isso acontece com frequência 

nos períodos do outono e inverno, em que as alergias e doenças respiratórias 

incomodam bastante as crianças pequenas, neste caso é preciso: 

 

combinar formas de comunicação para trocas específicas de 
informações, como uso de medicamentos, que precisam ser dados 
em doses precisas, de acordo com receita do médico, ou eventos 
ligados à saúde e alimentação. Isso evita esquecimentos que podem 
ser prejudiciais para a saúde da criança e facilita a vida do professor 
e da família (BRASIL, Vol.1, p.78). 

 

  A escola deve pensar em uma variedade de possibilidades para interação 

com a família, buscar alternativas, pois as necessidades e interesses também são 

diversificados, assim como a disponibilidade da família em participar dos 

acontecimentos na escola.  É importante possibilitar as famílias o acesso à: 
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 Fisolofia e concepção de trabalho da instituição; 

 Informações relativas ao quadro de pessoal com qualificações 
e experiências; 

 Informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou 
da pré-escola; 

 Condutas em caso de emergência e problemas de saúde; 

 Informações quanto a participação das crianças e famílias em 
eventos especiais (RCNEI. Vol.1 p. 79). 

 
 

 Além disso, as famílias, na maioria dos casos, não têm conhecimento sobre 

os aspectos de desenvolvimento da criança, principalmente no que se refere à 

estimulação, e sem conhecimento, a continuidade do trabalho em casa, muitas 

vezes, não acontece. Então, fica como sugestão neste trabalho, que a equipe 

pedagógica prepare uma palestra com conhecimentos básicos sobre o assunto, para 

possibilitar aos pais essa colaboração. Isso facilita muito o trabalho no período da 

saída das fraldas, por exemplo.  

 No caso do desenvolvimento da autonomia da criança é importante esta 

continuidade, pois a escola ensina a criança a comer sozinha, a vestir-se ou a 

limpar-se quando vai ao banheiro e, quando chega em casa, a mãe ou o pai, faz isso 

para ela, isso dificulta um pouco o trabalho e ela pode demorar mais tempo para 

adquirir autonomia. 

 É fundamental que a professora da creche tenha uma postura totalmente 

profissional na relação com a família, pois as duas instituições têm papéis 

importantes para o desenvolvimento da criança. Uma parceria de sucesso entre a 

família e a escola beneficiará o processo de aprendizado da criança. Se essa 

relação ocorrer em harmonia ela contribui muito com o trabalho pedagógico, e os 

conflitos, que porventura surgirem, poderão ser resolvidos com mais facilidade. A 

professora de Educação Infantil e a família tem objetivos em comum, o 

desenvolvimento integral da criança e o seu bem estar, e é muito importante para 

ela que isso ocorra em um clima de tranquilidade e colaboração.    

 Algumas questões práticas devem ser contempladas para facilitar esta 

interação. Antes de começar as aulas, na ocasião da matrícula, a escola deve 

fornecer uma lista do que deve ser enviado na bolsa das crianças para que elas 

tenham um dia-a-dia confortável, como roupas de acordo com a estação, material de 

higiene, fraldas, mamadeira, etc. e deve informar todas as questões de horário e 

rotina das crianças, para que fique claro para a família. 
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 Outra questão é a forma como a professora vai comunicar aos pais como a 

criança passou o dia, o que comeu, se alimentou-se bem, quais as atividades em 

que esteve envolvida, se está se adaptando bem ou se está tendo dificuldades, e 

qualquer outra coisa que julgue importante comunicar à família. Isso pode ser feito 

por meio de uma agenda, ou se não houve tempo, conversado pessoalmente. 

 Quando a criança estiver aprendendo a andar ou saindo das fraldas, também 

são momentos em que esta relação tem que se estreitar, para que possam 

compartilhar os progressos que a criança está tendo nestes aprendizados, ou suas 

dificuldades. 

 Há momentos em que as crianças se machucam ou acontece algum tipo de 

imprevisto, como uma assadura, por exemplo, e é preciso conversar com os pais, 

para relatar o que houve. Neste caso, a família pode assumir uma postura defensiva 

e questionadora como “mas a professora estava perto, não ela não viu, ou ela não 

cuidou?” Comentários deste tipo, que a professora precisa estar preparada para 

responder e corresponder às expectativas dos pais com justificativas e sem embates 

ou discussões, não se esquecendo que a família está apenas zelando pelo bem 

estar da criança.  

 A escola pode proporcionar à família espaços de participação, além das 

reuniões periódicas marcadas, como por exemplo, projetos de participação da 

família, com tarde do conto, gincanas, pintura com os pais, chá da tarde com as 

avós, cineminha, e diversas atividades que podem ser prazerosas e agradáveis além 

de estreitar os laços com a escola, proporcionam momentos importantes na relação 

da família com as crianças. 

 Portanto, a interação família-escola tem muito a colaborar com o 

desenvolvimento integral da criança, sobretudo, é um fator de grande peso 

emocional para ela, pois em um ambiente de interação ela se sentirá mais segura na 

escola, mais acolhida e isso facilitará sua adaptação e seu cotidiano na escola. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Na Educação Infantil, a criança encontra-se na fase de conhecimentos e 

descobertas essenciais ao processo de desenvolvimento na área cognitiva, afetiva, 

social, linguística e psicomotora. Estas são áreas importantíssimas com as quais a 

música pode contribuir.  

  É importante ressaltar que os estímulos proporcionados pela música, como o 

senso ritmo, a audição, o despertar da sensibilidade, diferenciação de coisas e 

noções de ordenação no tempo e espaço, são necessários de serem explorados 

desde cedo, para uma melhor aprendizagem e desenvolvimento. 

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

atividades musicais seria inadequado, posto que é uma realidade que 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. 

  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. 

  Diante do que fora pesquisado, pensar em uma educação musical, segundo 

Fonterrada (apud QUEIROZ , 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 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 
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disciplinamento ou a ideia equivocada de que a educação musical deve ser voltada 

apenas à parte da população que possuía “dom” ou “ouvido musical”.   

  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. 

A partir desta pesquisa, foi possível observar que a educação musical está se 

encaminhando para um melhor desenvolvimento dentro das escolas. Espera-se, 

com essa pesquisa, contribuir para uma melhor compreensão de como a música é 

importante na formação e desenvolvimento da criança, na diversidade de 

possibilidades de se trabalhar com a música no contexto da educação das crianças, 

linguagem considerada meio facilitador no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem em vários aspectos. 
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