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Resumo:

O presente artigo relata uma pesquisa realizada em escolas de
educação infantil com o objetivo geral de entender as práticas
pedagógicas em música, seus objetivos e contribuições no processo de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas. Como
orientação teórica tomamos como base o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil bem como leitura específica de
autores que contribuem pra problematizar o sentido e o significado da
música para as crianças pequenas. Buscou-se verificar como se dá a
prática musical cotidiana nas escolas de educação infantil, observando,
in loco, situações, tarefas ou atividades específicas que envolvam tanto
o professor quanto a criança, com o intuito de favorecer a reflexão e
análise da atual prática pedagógica de música nas escolas de educação
infantil.
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Résumé:

Cet article rapporte sur une enquête menée dans les écoles de la petite enfance dans le but de

comprendre les pratiques pédagogiques en musique, ses objectifs et la contribution dans le processus de

développement et l&39;apprentissage des jeunes enfants. Comme orientation théorique, nous prenons

comme base le Programme National pour l&39;éducation de la petite enfance, mais aussi spécifiques de

lecture des auteurs qui contribuent à discuter de la signification et l&39;importance de la musique pour

jeunes enfants. Il a essayé de vérifier comment la comédie musicale quotidienne pratique dans les écoles

maternelles, d&39;observation, sur la place, des situations, des tâches ou activités spécifiques qui

impliquent l&39;enseignant et l&39;enfant, dans le but de promouvoir la réflexion et l&39;analyse de la
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pratique actuelle d&39;enseignement de l&39;éducation musicale dans les écoles.

Mots-clé: L&39;éducation musicale. Éducation de la petite enfance. Législation sur l&39;éducation

Introdução

Este artigo traz em seu conteúdo a reflexão sobre a presença da música no âmbito da educação infantil.

Apresenta os principais resultados de uma pesquisa, em nível de doutorado, enfocando a dimensão

relativa à concretização das políticas públicas com referência ao ensino de arte – especificamente de

música – na prática escolar de educação básica – educação infantil. Teve como objetivo investigar o

sentido e o significado da prática de música no contexto institucional de educação infantil e o lugar que ela

ocupa na prática pedagógica de professores que trabalham cotidianamente com as crianças de zero a

cinco anos de idade. A pesquisa resultou de um processo trilhado por diversos caminhos – da política

educacional, do pedagógico, da música (o mais longo) – em busca da educação infantil como lugar

privilegiado da educação musical. Desse modo, ela não deve ser considerada conclusiva na medida em que

possibilite novas aberturas e novas escutas no que se refere à presença da música no contexto da

educação infantil.

Desse modo, buscou-se investigar as articulações entre as dimensões teóricas e políticas da educação
escolar e as dimensões práticas das atividades pedagógicas de música para crianças de zero a cinco anos
de idade, apontando também para a distância entre os condicionantes legais e normativos, gerados pela
sociedade política, e as práticas musicais presentes no contexto escolar. Surgiu, de certo modo, das
evidências sobre o desconhecimento do verdadeiro papel da música no interior das nossas escolas, uma
vez que a situação com a qual nos deparamos mostra que, embora a Música, juntamente com o
Movimento, as Artes Visuais, a Linguagem Oral e Escrita, a Natureza e Sociedade e a Matemática, esteja
incluída na proposta pedagógica e no currículo, fazendo parte do terceiro volume – Conhecimento de
mundo – do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, ela não se apresenta como uma
linguagem significativa dentro da proposta curricular da maioria das escolas de educação infantil.

Para nós, são duas realidades significativas, o discurso e a prática, uma vez que percebemos uma
dissonância entre o ensino de música, que está instituído e garantido legalmente com o fazer e ensinar
música, enquanto área de conhecimento e saber constituído, dentro do contexto escolar mais restrito, ou
seja, dentro das salas de aula.

Embora as crianças tenham contato direto com a música, através de canções que lhes são “ensinadas”
cotidianamente, a prática musical torna-se sem sentido e sem significado se não levarmos em conta a
qualidade do saber e do material distribuído, a formação e a disposição do educador infantil bem como as
interações entre os sujeitos envolvidos no processo educacional.

Durante o processo de construção do conhecimento musical, partimos do pressuposto de que é melhor
aprender, construir ou adquirir novos conhecimentos se for através do prazer, da percepção, da
estimulação e da vivência. Crianças que apresentam diferentes interesses e vivências devem ser
estimuladas e respeitadas, entretanto é necessário assegurar a igualdade a todas no acesso à linguagem
musical e a oportunidade de receberem uma educação musical comprometida com a realidade e
individualidade de cada um. Neste sentido, é possível criar e estabelecer laços fortes com a música o que
gera, dentre tantas realizações pessoais e coletivas, o prazer e a descoberta do fazer musical.

Nesta pesquisa, tivemos como objetivo investigar qual o sentido e o significado da prática educativa em
música no contexto institucional de educação infantil e qual o lugar que ela ocupa na prática pedagógica
de professores que trabalham cotidianamente com as crianças de zero a cinco anos de idade. Ela resultou
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de um processo trilhado por diversos caminhos – da política educacional, do pedagógico, da música (o
mais longo) – em busca da educação infantil como lugar privilegiado da educação musical. Nessa medida,
ela não deve ser considerada conclusiva na medida em que possibilite novas aberturas e novas escutas no
que se refere à presença da música no contexto da educação infantil. Com efeito, para investigar a prática
musical dos educadores desenvolvida com as crianças pequenas, optamos pela investigação empírica,
cujas observações em dez escolas de educação infantil (cinco públicas e cinco privadas), em doze salas de
aula, e entrevistas semiestruturadas com dezoito profissionais envolvidos nessa prática nos permitiriam
conhecer a atual realidade da música no contexto escolar infantil. Desse modo, conhecemos como os
educadores pensavam, concebiam e realizavam o seu trabalho pedagógico-musical com as crianças
pequenas.

Buscamos, também, desvendar ideias, percepções e sentimentos a respeito de educação musical.
Procuramos, ainda, detectar as funções e valores atribuídos à música, bem como por quais pressupostos e
referenciais os educadores construíam e concretizavam suas práticas musicais no dia a dia com as crianças
pequenas e quando e como a eles recorriam.

Exposição

A relação entre Educação Musical e Educação Infantil é complexa pois envolve um misto de saberes,
diversos sujeitos e contextos e ambientes variados. Consequentemente, nesses contextos, uma
multiplicidade de procedimentos, saberes e práticas ocorrem, o que exige formação específica e adequada.

Os cursos de graduação – Pedagogia e Normal Superior – responsáveis pela formação desses profissionais,
apresentam propostas curriculares com pouca ênfase às linguagens artísticas em seus currículos. Sendo
assim, parecem não preparar os futuros educadores para lidarem adequadamente com as linguagens da
criança, bem como com as experiências, curiosidades e explorações infantis, principalmente no que se
refere à música e à sua prática.

Nesse sentido, entendemos que tais cursos deveriam dar suporte teórico a esses educadores e
proporcionar-lhes atualização constante. E, quanto à formação inicial, deveriam oferecer-lhes base mais
sólida e ampla que lhes permitissem compreender o universo infantil e, especialmente, o universo
sonoro-musical e suas possibilidades de expressão e produção pelas crianças.

Embora nos meios científicos e acadêmicos, a música seja reconhecida como área de conhecimento, na
realidade isso não ocorre. Nas escolas pesquisadas, a maneira como elas e seus educadores lidam com a
música, bem como as raras articulações que estabelecem com a produção teórica e com os determinantes
político-pedagógicos, está distante de promover uma prática pedagógico-musical efetiva e
contextualizada.

Na verdade, a formação pedagógico-musical de professores que trabalham com a educação infantil e os
anos iniciais do ensino fundamental têm sido temática ocorrente e vêm recebendo atenção especial de
pesquisadores no Brasil, tais como, Bellochio (2001, 2002, 2003a, 2003b, 2005); Figueiredo (2004a,
2004b, 2005); Martins (1985); Penna (2001, 2002, 2008). Eles discutem sobre a fragilidade da formação
do professor unidocente para trabalhar com a música no contexto escolar. Na visão desses autores, é
necessário que a educação musical se constitua criticamente, pelas relações amplas e restritas entre teoria
e prática, pelo aprender, planejar, realizar, refletir e replanejar (BELLOCHIO, 2001). Sugerem, ainda, a
possibilidade de os futuros professores, através da crítica, da reflexão e das vivências e experiências
musicais poderem agir e pensar musicalmente nos seus momentos de prática docente (Bellochio, 2001,
2002; Swanwick 1993, 2003; Souza, 2008).

Analisando essa questão, Bellochio (2003) afirma:

Entendo que é preciso possibilitar formação, em educação musical, ao professor
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unidocente, por meio de atividades práticas e teóricas, acreditando na sua
possibilidade de trabalhar da melhor forma possível junto a seus alunos. É claro
que existem limites, sobretudo quanto ao domínio do conhecimento musical. A
lógica de que não se ensina o que não se sabe também é evidente, o que
implicaria ao unidocente saber muita música. Mas o quadro real, que temos em
grande parte das escolas do Brasil, é de professores unidocentes cometendo
atrocidades na área musical por falta de formação e conhecimentos para melhor
conduzir seus trabalhos. Se quisermos que a educação musical, efetivamente,
passe a fazer parte de nossas salas de aula, parece-me que o conhecimento
acerca da área é de fundamental importância para esse profissional. Não defendo
a substituição do especialista pelo unidocente, mas, sim, a formação musical
deste último (BELLOCHIO, 2003a, p. 20-21, grifos do autor).

De fato, a forma pela qual os educadores infantis enfrentam o desafio de oferecer às crianças um trabalho
musical consistente e de qualidade demonstra a carência de alicerce teórico-científico. Desse modo, não
conseguem explorar as possibilidades do ambiente educativo para o desenvolvimento e valorização do seu
trabalho em sala de aula. E, assim, tomamos conhecimento por meio dos depoimentos, em diversas
oportunidades, que o conhecimento específico de música, como um saber científico e artístico, aparece
como algo muito distante da realidade deles, como algo pouco conhecido e de difícil acesso. Daí, ideias
vagas, estereotipadas e comumente conhecidas entre os educadores eram frequentes nos seus discursos,
como: “música para ampliar vocabulário”, “trabalhar ritmo com eles”, “saber cantar uma música” ou “faz
parte do mundo da criança”. E os tradicionais modelos metodológicos, que priorizam a padronização de
comportamentos e atitudes, vinculada à memorização e à repetição, ainda estão presentes nos dias de
hoje.

Esse quadro nos revela a necessidade da aproximação do conhecimento musical, que é produzido pela
comunidade acadêmica a qual discute a música, seus valores e sua importância com o processo de
desenvolvimento infantil. Isso demandaria levar em conta as implicações socioeducativas no contexto
escolar no qual esse conhecimento poderia e deveria ser veiculado de maneira lúcida, objetiva e
contextualizada. Em nosso raciocínio, seria estreitar as relações entre a comunidade acadêmico-científica e
as escolas, com possibilidade daquela contribuir para as transformações necessárias e emergentes das
práticas pedagógico-musicais nas escolas. Mas, essa questão merece uma reflexão mais profunda.

Sem dúvida, é necessário que os educadores tenham acesso aos saberes musicais específicos, tomados
como algo que faz parte de nossa sociedade. E o caminho para alcançá-los deveria ser por meio dos
cursos formadores de professores. Valorizar a presença da música no currículo de educação infantil é
importante e fundamental para a aproximação da cultura infantil além de, e como consequência, trazer
melhores condições para o trabalho docente na realização das práticas musicais formadoras.

Embora haja predomínio de práticas tradicionais e de ideias conservadoras que reduzem a educação
musical aos momentos de entretenimento e/ou como auxílio para outras áreas de conhecimento, conforme
identificamos no dia a dia das salas de aula, a pesquisa revelou-nos a necessidade e a urgência de cursos
formadores de educadores que valorizem a arte nas suas múltiplas linguagens, considerando-a essencial
para a formação geral do educador.

No entanto, o caráter múltiplo do fazer musical tem acentuado a diversidade de concepções e de
entendimento inerentes à prática musical. Consequentemente, encontramos diferentes representações e
fazeres distintos, e até mesmo antagônicos, entre os educadores infantis. No caso dos educadores
participantes desta pesquisa, deparamo-nos com uma heterogeneidade de saberes e práticas docentes em
música, permeados por um discurso comum quanto à necessidade de transformação da prática. Entendem
eles que possuir o embasamento teórico e/ou científico é necessário e emergencial para uma prática
pedagógico-musical mais efetiva e substancial. No entanto, ter acesso ao saber científico ou a teorias não
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implica, por si só, mudanças ou transformações desejáveis da prática. Daí, urge a necessidade de
desvendar os aspectos inerentes desse fazer musical, tornando explícita sua estrutura e organização no
contexto das instituições de educação infantil.

Realmente, teorias são importantes para o educador orientar e nutrir a sua prática. Entretanto, é preciso
entendê-las e trazê-las para o contexto no qual a prática se dá. Fomentar a prática com teorias implica,
fundamentalmente, avaliá-las quanto à sua relevância e possibilidades de serem absorvidas ou não pelo
educador. Como vimos, a defasagem entre a teoria e a prática era presente no fazer musical dos
educadores pesquisados, o que leva à deturpação e à deformação do processo percepção-expressão
(MARTINS, 1985, p. 21).

Vimos, portanto, que uma das causas dos grandes desafios enfrentados pelos educadores para realizarem
um trabalho com música coerente e diferenciado com as crianças pequenas eram as limitações quanto aos
conhecimentos e saberes específicos sobre educação musical. Daí, a adoção de práticas musicais
tradicionais, limitadas e disciplinadoras.

Figueiredo (2004) a esse respeito tece o seguinte comentário:

Mesmo quando não existem professores especialistas, várias atividades musicais
ocupam espaços na prática pedagógica de muitos professores generalistas[i]. Tais
atividades poderiam ser melhor abordadas e desenvolvidas se os professores
recebessem formação musical suficiente nos cursos universitários (FIGUEIREDO,
2004a, p. 56).

Nessas circunstâncias, pensamos no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL,
1998), aliás, norteador de nossa análise. Trata-se de um documento que poderia ser usado como
referência para o trabalho de música do professor unidocente, considerado, em princípio, leigo, sem
formação específica em música. Ele poderia potencializar a reflexão dos professores, juntamente com a
coordenação, na orientação de suas concepções e ações.

Entretanto, não foi o que encontramos. Embora a maioria dos educadores tenha afirmado conhecer o
RCNEI, esse documento parece não ter sido considerado pelas escolas, tampouco incorporado à prática
dos seus educadores. Sua leitura, na verdade, conforme depoimentos, foi superficial, mesmo porque, nas
palavras de uma educadora, “ele é muito grande”. Na visão dos educadores, a superficialidade com a qual
é tratada a área de Artes e da Música nos cursos de formação impedia a leitura, entendimento e análise
mais profunda e segura do conteúdo desse documento. Desse modo, eles não tinham condição de
trabalhar com a música com mais segurança e objetividade.

Entretanto, conforme afirmou outra educadora, conhecer o documento e tê-lo lido não é suficiente para
dele se apropriar, conforme relatou neste trecho:

“Eu tenho ele em casa e já li. É bem complicado, né. Quando a gente lê ali, a
gente vê que é bem diferente da nossa realidade. Muito diferente. Então, a gente
fala: nossa, imagina se, de repente, tudo muda e a gente tem que passar aquele
conteúdo para o aluno!” (Educadora Infantil).

Em outro depoimento, na visão de uma educadora infantil, ainda que conseguisse entendê-lo, o RCNEI
seria mais bem interpretado e utilizado por meio de um professor de música:

“Conheço os referenciais, já fiz a leitura deles. A parte de música, muito rico,
quisera eu me apropriar daquela forma. Eu acho que é um documento muito bem
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escrito, muito rico, mas, infelizmente, eu vejo muito pouca prática dentro daquilo
que eles querem pras crianças. Dentro daquele documento, eu procuro fazer o
melhor, mas eu acho que o profissional específico para área de música traria uma
riqueza maior.” (Educadora Infantil)

Por outro lado, a preocupação apontada por Vasconcellos (2005), de que esse documento pudesse ser
tomado como uma obediência mecânica não se confirmou. Percebemos claramente nos depoimentos dos
educadores que apenas um texto rico em orientações, sugestões diversas de atividades práticas de
música, como é o RCNEI, por si só, não consegue se tornar referência para o ensino e muito menos
transformar as práticas musicais já existentes e cristalizadas.

Diríamos ainda que, mesmo tomado como ponto de partida para uma reflexão entre os educadores e a
instituição, sobre a prática então existente, com possibilidade de transformá-la, redimensioná-la,
contextualizando-a com a realidade na qual estão inseridos, entendemos, como Palhares e Martinez
(2005), trata-se de um referencial que pressupõe um educador altamente qualificado. Infelizmente, como
mostrou nossa pesquisa, isso ainda está longe de ser alcançado.

De fato, segundo o RCNEI, o profissional que vai trabalhar com as crianças pequenas deve possuir
competência polivalente para trabalhar com conteúdos de natureza diversa que abrangem desde cuidados
básicos e essenciais, como alimentação, higiene e saúde, até o domínio de conhecimentos específicos
provenientes das diversas áreas de conhecimento, das quais a música é uma delas.

Portanto, tomar o RCNEI como documento norteador para o trabalho com música não foi a alternativa
escolhida pelos educadores. A pesquisa apontou que, em sua grande maioria, as práticas desses
educadores são alimentadas pelas próprias experiências pessoais, desvinculadas desse referencial e de
outros suportes teóricos.

A Educação Infantil requer um profissional polivalente e competente, que possa agir com habilidade em
diferentes áreas do conhecimento sobre a infância, conforme aponta o RCNEI (1998). Mas, a questão, em
nossa opinião, é como tornar possível aos educadores o acesso ao conhecimento teórico que é produzido
pela academia ou por instâncias externas à escola, para que possam dele se beneficiar. Só assim se
sentirão motivados a refletir sobre suas próprias percepções, ideias e intenções, vinculando-as à sua
prática pedagógica, com possibilidades de recriá-las, transformá-las, ou mesmo negá-las (MARTINS, 1985,
p. 21).

Especificamente, com relação à prática de música, os educadores ressaltaram a ausência de reflexão e de
discussão sobre questões relativas à área do conhecimento musical no âmbito escolar. Desse modo,
tornava-se mais difícil o enfrentamento das questões oriundas da realidade escolar na qual se inseriam.
Entretanto, salientamos, é indispensável ao profissional da educação o comprometimento com o
conhecimento, e a sua busca deve ser constante e incessante. Ora, buscar o conhecimento é torná-lo
acessível e compreensível. Para isso, o conhecimento necessita estar em sintonia com a prática, ou seja, é
preciso que haja conexão entre a teoria e a prática, pois uma se alimenta da outra e ambas são
corresponsáveis pelo sucesso da aprendizagem.

Nessa perspectiva, a prática pode ser tomada como princípio para a reflexão e transformação do trabalho
docente. Por isso, a experiência de sala de aula mais o conhecimento do contexto na qual ela se
desenvolve devem ser compreendidos como de fundamental importância para capacitar o educador para a
atuação profissional. Nessa direção, vimos que, entre os educadores, desenvolveu-se uma concepção
subjetiva de educação musical, construída a partir de suas próprias experiências e vivências, expressas em
seus modos de pensar e agir. Essa concepção estava presente em situações cotidianas e nas ações
concretas do fazer musical dos educadores e é por ela que orientavam o seu próprio trabalho (MARTINS,
1985, P, 18).
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Vale lembrar que a tendência da grande maioria dos educadores é reproduzir modelos, ideias e
concepções já existentes sobre educação musical, incorporando-os às práticas adquiridas pela sua própria
experiência. Desse modo, tais referências tornam-se, para o educador, suas aliadas no processo educativo
musical.

Assim sendo, os educadores desconsideravam a música como linguagem artística e expressiva. Calcavam
sua prática musical apenas no seu próprio conhecimento e na própria experiência musical, adotando
práticas fragmentadas, desatualizadas e abstratas. Entendemos, pois, que as práticas musicais veiculadas
por essa via fogem do desafio de levar a educação musical de qualidade à escola e às crianças que a
frequentam cotidianamente (MARTINS, 1985, p. 11).

Mas, mesmo que esses professores se orientassem pela própria vivência pessoal ou pela experiência
adquirida na docência, sabemos que a prática também se alimenta das relações estabelecidas com o
mundo real. Nele, pensamentos, práticas e concepções já existiam mesmo antes da prática musical. Nesse
sentido, a prática musical deve ser entendida como uma prática social (FONTERRADA, 1994), na qual as
relações estabelecidas com o meio e com a cultura acumulada vão se incorporando, mesmo que
inconscientemente, ao fazer pedagógico desses educadores.

Com efeito, a melhoria e a transformação das práticas pedagógico-musicais só poderão ocorrer pelo
envolvimento de educadores conscientes da necessidade de mudanças efetivas de suas ações no dia a dia.
À medida que se apropriarem de novos conhecimentos, poderão refletir sobre suas próprias concepções de
educação musical que fundamentam sua prática, realimentando-a e avaliando-a quanto a sua relevância e
possibilidade de transformação.

Embora tenhamos percebido que os educadores se vêem portadores de um “saber” musical, empobrecido
e carente de teorias, por outro lado, eles se diferem quanto ao “fazer” musical. Este se mostrou múltiplo,
gerado pela diversidade de ideias e pontos de vista sobre música no contexto das escolas de educação
infantil pesquisadas.

A propósito, Fuks (1991), ao pesquisar e analisar as práticas musicais na Escola Normal do Rio de Janeiro,
verificou que a escola possui um repertório de “musiquinhas” de comando que exercem o papel de
disfarçar o poder da instituição, já que cantando ela não se sente mandando. Em nossa pesquisa, há
expressivos depoimentos dos educadores que fazem coro à afirmação dessa autora, quando dizem que
“tem música de entrada, de merendar, para lavar as mãos, para dar uma relaxada, para ensinar uma
outra matéria e, ainda, quando trabalho com a música mais para acalmá-los.”

Ora, essas práticas não trabalham a música como área de conhecimento, mas utilizam-na como forma de
entretenimento lúdico e institucionalizado. Elas estão muito distantes de oferecer uma aprendizagem que
leve em consideração um fazer musical em que estejam presentes: a criação, a invenção, a imitação, a
improvisação, as diferentes formas de se expressar através do som (matéria-prima da linguagem musical)
e de suas qualidades (altura, intensidade, duração, timbre, textura) e do silêncio. Essas práticas não
trabalham a apreciação musical constante e significativa como momento de percepção dos sons e silêncios
e de apreensão das estruturas e organizações musicais possibilitando o desenvolvimento da capacidade de
observar, de reconhecer e de espírito crítico. Também não estimulam a interpretação, o ato de refletir
sobre a música, sua interação com o meio, tampouco motivam a sua execução e participação ativa dos
pequenos.

Segundo os princípios explícitos na teoria progressiva, cujos métodos priorizam a aprendizagem através
da descoberta, a aquisição do conhecimento ocorreria através da interação sujeito-objeto. Nesse caso, a
criança deixaria de ser uma simples receptora de informações para ser vista, então, como construtora do
seu próprio conhecimento. Portanto, a criança deixa de ser uma simples herdeira, uma depositária de
informações, e passa a ser uma criança descobridora, criadora de conhecimento.

No momento atual, a preocupação volta-se para o aspecto cognitivo da experiência musical. A Psicologia,
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neste caso, tem procurado conhecer o pensamento humano, ampliando a compreensão do
desenvolvimento e do comportamento, relacionando-o a outras faces do ser humano, ou seja, as suas
emoções, linguagem e habilidades.

Por conseguinte, para que a educação musical venha refletir a dimensão de uma linguagem, assumindo,
dessa forma, um papel tão significativo quanto das outras linguagens do universo infantil, é preciso que
ela seja entendida e praticada de outra forma, incorporada simbolicamente, articulada às suas
observações e experiências com outros (SWANWICK, 1993).

Complementando nossa análise, identificamos diferentes interpretações e modos distintos de conceber a
educação musical no contexto da educação infantil. Entretanto, como prática socioeducativa precisa afinar
o seu canto com o canto das crianças, o que nos leva a refletir, como educadores, acerca da aproximação
da música com as demandas da criança. Isso exige dos educadores, trazer, para o contexto escolar, suas
vivências e experiências musicais cotidianas. Entendida como uma linguagem artística, organizada e
fundamentada culturalmente, sua presença na educação das crianças pequenas, incluída na prática
pedagógica cotidiana das escolas de educação infantil, precisa ser, de fato, mais compreensiva,
consistente e provida de sentido e significado para elas. Queremos dizer, portanto, que nós, educadores,
às vezes temos consciência da relevância e significado de um saber numa perspectiva pedagógica mas, na
realidade, promovemos uma prática educacional distante dos pressupostos que fundamentam a aquisição
de tal conhecimento.

Martins (1985, p. 11), refletindo sobre o conceito de linguagem musical, diz que tal linguagem tem-se
mostrado inacessível ou ininteligível, pois continuam os mesmos vícios e sequelas do aprendizado musical.
E indaga esse autor: se a música é uma linguagem por que ainda não estão claramente delineados os
métodos de ensino dessa linguagem Por que tantas contradições e descaminhos

Cadência

O que vimos e ouvimos, no cotidiano das salas de aula das crianças pequenas e suas respectivas
educadoras infantis e professores de música, de modo geral, foram atividades musicais desprovidas de
objetivos claros e definidos, um fazer musical cuja proposta educativa, raramente aconteceu. No mais,
muitas e variadas canções, porém, repetidas cotidianamente como se o cantar, por si só, fosse suficiente
para atender às expectativas, anseios e curiosidades das crianças, e quem sabe introduzi-las no fantástico,
surpreendente e imaginário mundo sonoro.

De maneira geral, a ênfase dada às atividades musicais relacionadas aos aspectos recreativos e festivos ou
com a intenção de comandar e formar condutas, apoiadas em canções rotineiras e cotidianas, ausentes de
conteúdos e objetivos pedagógico-musicais esteve presente no interior das escolas observadas em nossa
pesquisa. Revelou, ainda, em seu conjunto, uma dicotomia entre a prática musical escolar realizada com
as crianças e a linguagem Música. A linguagem Música como área de conhecimento é aquela que
possibilita emergir a emoção, a imaginação e a livre expressão da criança, conforme explícita o RCNEI
(1998, v. 3, p. 45), e é creditada por nós, educadores musicais.

Esse quadro, a princípio, nos faz refletir sobre a formação do professor de educação infantil, seja ele de
música ou não. No nosso entendimento, o trabalho com essa faixa etária exige uma formação adequada
que o prepare para desenvolver um trabalho musical adequado e coerente com a realidade da criança que
frequenta a instituição de educação infantil. De maneira geral, as educadoras infantis se queixaram das
dificuldades em desenvolver atividades musicais com finalidade educativa, pois não conseguem articular,
de modo conveniente, os aspectos lúdicos e pedagógicos da linguagem musical.

Pensando nessas questões, procuramos, neste estudo, recuperar pesquisas que, entre outras coisas, nos
permitiram: aprofundar os conhecimentos relativos à importância do fazer musical como linguagem
fundamental na formação cultural dos sujeitos nas escolas; instigar a investigação minuciosa do processo
de formação do professor de música em instituições especializadas, e a visão da prática de música nas
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escolas de Educação Básica em todos os seus segmentos; incitar novas discussões sobre a música e os
processos de formação de professores unidocentes, seus fundamentos teórico-práticos e metodológicos e
sua vinculação com as orientações legais; fertilizar e colher novos conhecimentos relativos à importância
do fazer musical como linguagem fundamental no processo de desenvolvimento das crianças pequenas.

Contudo, precisamos estar cientes das verdadeiras carências pedagógicas no que se refere à educação
musical e, então, projetar um plano estratégico para a educação musical, transparente e inovador. Isso
exige objetivos claros e bem definidos que possam ser efetivados no cotidiano da vida escolar.

Coda

Os dados apresentados nesta pesquisa revelaram-nos que os educadores reconhecem a importância da
relação música/criança, mas não apontam experiências interativas que pudessem contribuir para o
enriquecimento dessa relação, além das ocorridas cotidianamente. Percebemos, também, que eles tendem
a adotar concepções genéricas, generalizadas acerca da educação musical. Para eles, educação musical é
um conceito ao mesmo tempo amplo e impreciso, predominando uma concepção de que música tem a ver
com tudo, mexe com tudo.

Por fim, procuramos, neste estudo, mostrar que é possível uma prática pedagógico-musical que considere
a música como linguagem. Para nós, a linguagem musical deve ser entendida como um meio de conhecer,
interagir, expressar-se no mundo, comunicar, viver, organizar e transformar a realidade e fazê-la ser
compreendida pelo seu uso. A linguagem musical não se caracteriza, então, apenas como uma experiência
intelectual, mas completa-se através do seu domínio, com possibilidades de transformar o sujeito,
ampliando suas formas de perceber, interagir, agir e pensar. Como consequência, sua capacidade
perceptiva do ambiente e do mundo amplia-se e transforma-se, adquirindo novos sentidos e significados,
que num continuum, o levará ao domínio de formas múltiplas de expressão.

Notas

[1] De acordo com Figueiredo (2004), entende-se por professores generalistas “aqueles que atuam nos
primeiros anos escolares, ou seja, na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental.
Denominados, ainda, não especialista, unidocente, docente, professor de classe, professor regente, e
outros esse profissional é compreendido como sendo aquele responsável pela educação de crianças numa
perspectiva integradora, evitando fragmentações curriculares (Figueiredo, 2004a, p. 55).
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