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                                                      RESUMO  

 

Esta dissertação consiste no relato da experiência pedagógica realizada com crianças de 

6 a 7 anos, envolvendo músicas infantis de tradição oral entendidas como manifestação 

cultural no ambiente escolar nas aulas de Arte/Música da EMEF Ministro Aníbal Freire, 

situada na cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo de caso, que busca descortinar o 

percurso docente a partir do olhar das expressões peculiares em cada uma das canções, 

jogos e brincadeiras cantadas pelo grupo de crianças. A pesquisa pretendeu verificar 

qual tipo de repertório musical que melhor contemplava os encontros musicais com as 

crianças. Devido à diversidade de manifestações musicais encontradas em nossa cultura 

e no intuito de ressaltar o valor de suas presenças nos espaços educacionais, tornou-se 

necessária a escolha de algumas canções divididas em: Brinquedos Melódicos, 

Brinquedos Ritmados, Brinquedos Rítmico-Melódicos e Brinquedos Melódico-

Rítmicos. Para tanto, foi fundamental compreender a natureza, a trajetória histórica e a 

presença desses elementos na atualidade. Os objetivos da investigação concentraram-se 

em: conceituar a importância dos jogos e das brincadeiras cantadas na infância em ações 

pedagógicas na perspectiva da etnopesquisa implicada e cultural; apontar a sua 

diversidade nas práticas educacionais; caracterizar seus elementos definidores; apontá-la 

como uma manifestação cultural modificada pelo fenômeno da circularidade cultural. 

Concluímos a dissertação com a análise e o encontro da prática pedagógica vivenciada 

com documentos que norteiam o ensino de música e de projetos para Educação 

Municipal atual em São Paulo. A fundamentação teórica da pesquisa pautou-se nos 

estudos de Violeta Gainza, Marisa Fonterrada, Lydia Hortélio, entre outros. A pesquisa 

indicou a prática pedagógica musical e a música de transmissão oral da infância como 

manifestação que funde diferentes linguagens e aciona instâncias racionais e sensíveis 

de seus participantes, constituindo expressão de congraçamento e alegria individual e 

coletiva. Pela importância das práticas na construção da identidade pessoal e cultural 

dos educandos, essas devem ser mais conhecidas, divulgadas e praticadas nos espaços 

escolares e de formação de professores.  

Palavras-chave: Músicas da infância, Jogos e Brincadeiras cantadas, Educação 

Musical. 

 



 
 

                                                  ABSTRACT  

This dissertation consists of the report of the pedagogical experiment conducted with 

children 6-7 years, involving children's songs from oral tradition understood as cultural 

event at school in classes Art / Music EMEF Minister Aníbal Freire, located in São 

Paulo. This is a case study that seeks to uncover the teaching career from the look of 

peculiar expressions in each of the songs, games and singing games by group of 

children. The research aimed to find what kind of repertoire that best watched musical 

encounters with children. Due to the diversity of musical manifestations found in our 

culture and in order to emphasize the value of their presence in educational spaces, it 

became necessary to choose some songs divided in: Toys melodic, rhythmic Toys, Toys 

and Toys Rhythmic-melodic Melodic- rhythmic. Therefore, it was essential to 

understand the nature, historical trajectory and the presence of these elements today. 

The objectives of the research focused on: conceptualizing the importance of games and 

singing games in childhood pedagogical actions from the perspective of cultural and 

implicated etnopesquisa; pointing their diversity in educational practices; characterize 

its defining elements; point to it as a cultural manifestation modified by the 

phenomenon of cultural circularity. We conclude the dissertation with analysis and 

meeting the pedagogical practice experienced with documents that guide the teaching of 

music and projects to current Municipal Education in São Paulo. The theoretical 

foundation of the research was based on studies of Violet Gainza, Marisa Fonterrada, 

Lydia Hortélio, among others. The research indicated the musical pedagogical practice 

and the music of oral transmission of childhood as a manifestation blowing different 

languages and triggers rational and sensible instances of its participants, representing 

expression of harmony and individual and collective joy. The importance of practice in 

the construction of personal and cultural identity of the students, these should be better 

known, publicized and practiced in school spaces and teacher training.  

Keywords: Songs of Childhood, Play Games and sung, Music Education. 
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Introdução 

O presente estudo consiste em um relato de prática docente desenvolvida nas aulas de 

música do primeiro ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Aníbal 

Freire durante o ano letivo de 2012.  

Tendo como objetivo de estudo uma manifestação cultural escolar encontrada e 

proposta nas aulas, a qual comporta expressões peculiares nas canções, jogos e 

brincadeiras cantadas, o estudo desenvolvido partiu de um repertório musical que 

melhor contemplasse os encontros musicais das crianças. Para tanto, encontra-se a 

necessidade de compreender a natureza, a trajetória histórica e a presença dos elementos 

na atualidade e no processo.  

Os objetivos da investigação concentram-se em: conceituar a importância dos jogos e 

das brincadeiras cantadas na infância em expressões pedagógicas sob uma perspectiva 

da etnopesquisa implicada e cultural para, desta forma, apontar sua diversidade nas 

práticas educacionais; caracterizar seus elementos definidores como uma manifestação 

cultural modificada pelo fenômeno da circularidade cultural. 

Buscamos, portanto, ao descrever um percurso construído de experiências das aulas de 

educação musical para as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental I, refletir 

sobre a própria experiência ampliando em reflexões o ensino da música e como a 

mesma pode ser promotora de projetos que congreguem várias linguagens, buscando 

uma formação no sentido amplo, dirigindo palavras e imagens poéticas a pessoas que 

possam pensar, sentir, imaginar, perceber e intuir o que está no texto e nos intervalos de 

respiração do discurso. Propondo que uma conversa ressonante, em que imagens 

internas, questões lembradas e outros fatores que compõem a experiência de vida 

musical façam parte da pesquisa e das vivências, da pesquisadora, professora, alunos e 

comunidade escolar envolvida.           

A fundamentação teórica da pesquisa pautou-se nos estudos de Violeta Gainza, Marisa 

Fonterrada, Lydia Hortélio, entre outros, considerando que os relatos abordados fundem 

diferentes linguagens e aciona instâncias racionais e sensíveis de seus participantes. 
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Perspectiva metodológica 

Uma vez que o estudo consistiu no relato de um percurso pessoal docente, optou-se por 

aborda-lo na perspectiva metodológica da etnopesquisa implicada. 

Segundo Macedo (2012) o pesquisador está vinculado ao aqui e ao agora de sua 

pesquisa, ao presente e ao projeto dos grupos com os quais trabalha. Isso ocorre porque 

a experiência social cria leituras de mundo e saberes relevantes ao processo, nos quais 

os aportes teóricos e os dispositivos de coleta e análise da pesquisa são, na verdade, o 

prolongamento do pesquisador que intervém na realidade em que a realiza seu trabalho 

de investigação. Tudo que é feito está vinculado às implicações individuais, incluindo, 

aí, todas as ações pesquisantes. Ainda se mostra importante pontuar que compreender e 

interpretar para elucidar e intervir, para todos os fins práticos, é de âmbito de qualquer 

atividade social, o que já nos esclarece a etnometodologia. 

Assim, ainda segundo Macedo (2012), é preciso que o pesquisador explicite o seu lugar 

na pesquisa de maneira a elucidar, qual a perspectiva do olhar que possui suas 

dimensões pessoais e institucionais. Desta forma, o veio heurístico-propositivo desse 

tipo de pesquisa seria o ponto essencial da alegação de validade da verdadeira atividade 

de mudança social em que se está engajado. 

Completando temos por Barbier (2001) e Kincheloe (2007) que devemos encontrar na 

implicação histórico-existencial a noção de práxis e projeto, entretecendo aí implicações 

psicoafetivas e se for o caso, implicações estruturo-profissionais densamente presentes 

na prática docente. Tendo na educação conceitos de bricolagem, quando diz que todos 

os aspectos do saber são filtrados linguisticamente, fundamentados contextualmente, 

saturados de poder, implicados em determinados processos sociais, moldados por 

formas narrativas específicas e marcados por teorias tácitas sobre a natureza da 

realidade. Sendo que a teoria não é apenas uma explicação do mundo, mas uma 

explicação da nossa relação com o mundo. 

Considerando para tal a temática da pesquisa vincula os pertencimentos socioculturais, 

as ações sociais e pedagógicas, com a implicação socioexistencial, cultural, histórica e 

da comunidade educacional que permeia as experiências, junto à pesquisadora que 

habita o mesmo espaço em busca de repertórios, práticas e trocas pelas vivências.  
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Segundo Macedo (20012) um dos objetivos da etinopesquisa é elucidar múltiplos 

componentes que se combinam para produzir os fatos como construções nossas. Onde o 

membro, ou seja, aquele que domina a linguagem natural, conforme de ine a 

etono etodologia   o autor  ator  ue  co) define sua pergunta de pesquisa em função da 

sua inserção social, dos seus pertencimentos, dos seus desafios históricos e define 

também sua meta a partir dessa perspectiva. Desta  or a “ uestões da vida” 

necessariamente se tornam questões de pesquisa, e a implicação não significará apenas 

um investimento subjetivo no campo da pesquisa, mas um elemento fundante da forma 

e do conteúdo da mesma, defendendo uma etnopesquisa implicada, interessada em 

compreender os movimentos e intervir com eles, levando em conta o aprender de forma 

refinada no seu singular movimento autopoético e suas linhas de força e de fuga. 

Defendendo o cruzamento das fronteiras entre o meio acadêmico e a sociedade como 

principio básico de operação. Os problemas de pesquisa devem ser construídos tendo 

em conta o contexto da diversidade com ênfase nas dimensões históricas, identitárias, 

culturais, sociais e de lutas dos grupos com que se vai pesquisar. Bebendo na fonte 

dessa perspectiva etnográfica, ao valorizar o que se expressa propriamente de dentro das 

realidades e vivências expressivas dos alunos e sociedade, a partir das realizações dos 

atores sociais, enquanto fenômeno próprio e apropriado até o meio acadêmico. Temos 

na fala de Morin (2003) que o método não precede a experiência, o método emerge 

durante a experiência e se apresenta ao final, talvez para uma nova viagem. Isso justifica 

a pesquisa levar em consideração a experiência social como lugar de criação de saberes, 

assim como lugar de uma demanda intensa do contexto próximo de pesquisas 

implicadas às ações sociais.  

Apresenta-se a ideia de pesquisa em que o ator social é percebido e valorizado enquanto 

sujeito histórico, pensante, desejante e que suas inteligibilidades e analisibilidades 

expressam uma condição de teórico e autor do seu cotidiano, fundante para se explicar 

as ordens sociais realizando-se nesse âmbito. Os etnopesquisadores mostram-se 

interligados de si e do mundo, com sentido de comprometer e implicar as etnopesquisas 

á pluralidade das muitas esperanças, visões, necessidades e aos objetivos de uma 

sociedade que possa se multirreferenciar com saberes e possibilidades emancipatórias. 

Assim, ideias e conceitos como os de implicação, experiências, autorização, mediações, 

etnométodo e multirreferencialidade assumem importância como inspirações teóricas 
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que vão sustentar a proposta de pesquisa. A temática da pesquisa vincula os 

pertencimentos socioculturais, as ações sociais e pedagógicas, com a implicação 

socioexistencial, cultural, histórica da pesquisa e da comunidade educacional que 

permeia as experiências, junto à pesquisadora que habita o mesmo espaço em busca de 

repertórios, práticas e trocas pelas vivências.  

Celebrando a mente conjugada com saberes oriundos da vida prática correlacionados 

aos ensinamentos técnicos e acadêmicos, a prática coletiva das músicas e dos jogos e 

brincadeiras cantadas desenvolvidas, une-se a pesquisa a partir e a propósito da própria 

esfera de ação, examinando, de perto, a vida prática e a sua história, realizando, nessa 

perspectiva, distanciamento interpretativo. Desta maneira conjunta, para as 

características das pesquisas propostas nesta dissertação, fazem-se necessárias as 

condições para que os jogos de forças apareçam e o pesquisador consiga pesquisar e 

explorar a particularidade de seu pertencimento e de sua visão, mergulhando neles ainda 

mais, num esforço de nomear suas características e contornos.  

De acordo com Gainza (1964) uma das condições primordiais para alguém dedicar-se a 

delicada tarefa de ensinar, é sentir uma verdadeira paixão pelo objeto de ensino. Pois 

este sentimento, quando verdadeiro, vem acompanhado de um grande desejo ou 

necessidade de multiplicar e difundir esse foco de interesse, neste caso o ensino da 

música.  

Nessa perspectiva, devem ser considerada tanto a pesquisa quanto o trabalho de campo 

realizado, pois ambos perpassam a mesma pessoa, que agrega a educadora musical e 

professora de Arte da escola em questão e a aluna do curso de mestrado. Esse sujeito 

habita os dois espaços, de certa maneira, misturando as experiências e as vivências para 

a escrita da dissertação; para a realidade de ser estudante, pesquisadora, professora; e 

para o contato com alunos, comunidade, teorias e práticas, a prefeitura da cidade onde 

reside e trabalha São Paulo e o mundo intelectual e acadêmico. 
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Questão 

A questão fundamental que buscamos responder é a de identificar se é possível um 

projeto pedagógico de música que atinja o repertório das crianças com músicas de 

tradição oral. Buscamos, também, identificar em que momento, nesse universo das aulas 

de música que possibilitem o desenvolvimento das crianças ao integrar as músicas a 

outras linguagens, tais como desenhos, dramatização e escrita, o repertório é utilizado. 

Considera-se as canções da infância por se saber de suas qualidades, melodias e 

brinquedos, convites a participar e compartilhar de um tempo fora do tempo, onde a 

intenção, o ritmo e a técnica constroem passo a passo a possibilidade da presença, a 

capacidade de responder criadoramente a tudo que ocorre no instante do brinquedo, com 

vivacidade, confiança e sua capacidade de conversar com as formas da natureza, 

objetos, aromas, movimentos, sons, tonalidades e ritmos que povoam diversos mundos. 

Estar presente é poder presentear, com a confiança na potencialidade de recursos 

externos e internos das músicas e brinquedos musicais como presente que se oferece a si 

mesmo e a sua audiência.  

Lydia Hortélio, teve a sensibilidade e o cuidado de escrever, com extrema importância e 

beleza, no livreto que acompanha a fita cassete Brincando de Roda, de 1997, sobre a 

cultura infantil dizendo que entendendo-se cultura infantil como a experiência, as 

descobertas, o fazer das crianças entre elas mesmas, buscando a si e ao outro em 

interação com o mundo, ou seja, toda a multiplicidade e riqueza dos brinquedos de 

criança, seria possível ser visto e reconhecido por toda a vida, com uma sociedade 

criativa, colaborativa e atenta, ao experênciar e ouvir, desta forma mais relacionada a 

sua identidade de mundo e com isso mais humana. Acrescenta que teremos que buscar a 

compreensão da música de cultura infantil nesse mesmo contexto, como parte que é de 

um mesmo corpo de conhecimento, de um mesmo conhecimento com o corpo, nele 

incluídas, naturalmente, a sensibilidade, a inteligência e a vontade como dimensões da 

vida na sua complementaridade e inteireza. Os brinquedos com música fazem parte da 

vida da criança desde muito cedo. Aos acalantos e brincos de mais tenra infância, de 

iniciativa materna, seguem as lengalengas e parlendas, nas quais os primeiros gestos da 

melodia infantil se insinuam a par com o elemento rítmico da palavra. Aos poucos, vão 

chegando os brinquedos cantados, cuja ação dinâmica, com as variadas qualidades de 

movimento, talha uma música de caráter e perfil diferenciados. Finalmente, surgem as 

rodas de verso, verdadeiros ritos de passagem em que o conteúdo poético, a atmosfera 
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própria e a movimentação, mesmo guardando dimensões da infância, apontam, cada vez 

mais, a expressividade da nova etapa a ser vivida. 

 

Os capítulos 

Este trabalho foi organizado em três capítulos. 

O primeiro capítulo desenvolve uma reflexão sobre a importância da música na infância 

no mundo de hoje, a partir de um determinado ponto de vista, relacionado à educação 

musical e suas interligações com o mundo, considerando alguns autores como Violeta 

Gainza, Marisa Fonterrada, Lydia Hortélio, Teca Alencar de Brito bem como 

documentos oficiais que abordam o assunto e que, mesmo insuficientes para alterar uma 

situação existente e resistente historicamente ao se mostrar em um possível 

descompasso entre elas, marcam elementos que norteiam, de alguma maneira e em 

conjunto, as práticas que serão apresentadas no decorrer das reflexões apresentadas. 

Prosseguimos com os pressupostos de que, na atuação profissional, observamos um 

precário enraizamento dos educadores que possuam práticas musicais, que se mostram 

pouco apreciadas e divulgadas no contexto escolar.  

Os documentos oficiais utilizados foram as Orientações Curriculares da Prefeitura de 

São Paulo (OCPSP) 
1
 de 2007, na Politica Nacional de Educação Infantil de 1994, nos 

Critérios para o Atendimento em Creches que respeite os direitos fundamentais das 

crianças de 2009 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil de 

2010. 

Diante desta realidade, a pesquisa refletiu sobre qual o tipo de repertório musical que 

melhor contemplou e descreve a vivência musical das crianças da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) 
2
 Ministro Aníbal Freire e os aspectos desta educação, 

seja nas aulas de Arte/Música, em recreios e momentos livres. Ressaltando quais foram 

às relações decorrentes, ao estabelecer funções culturais, sociais, estéticas e educativas 

importantes para a arte e a singeleza da educação musical, no processo pesquisado, 

vivenciado e analisado. 

O segundo capítulo evidencia o projeto de canções da infância, desenvolvido, como já 

se indicou, nas aulas de Arte, na EMEF Ministro Aníbal Freire, considerando recursos 

                                                           
1
 Á partir de agora será utilizado OCPSP para Orientações Curriculares da Prefeitura de São Paulo.  

2
 A partir de agora será utilizado EMEF para Escola Municipal de Ensino Fundamental. 
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internos e externos a serem exercitados durante o processo de aprender e de se 

musicalizar. O enfoque dado foi um resgate de músicas e canções da infância, que 

foram ministrados por mim para crianças de 6 a 7 anos na referida escola. Este segundo 

capítulo mostra o eixo norteador das vivências e relatos das crianças, a respeito dos 

jogos e músicas da infância de transmissão oral, os quais pensam música e aulas de Arte 

na narrativa tradicional e suas possíveis funções durante o processo de aprender com 

música, com uma análise na proposta brasileira.  

O terceiro capítulo abrange reflexões sobre concepções teóricas de autores com a 

verificação da existência e aplicação das canções no universo do Ensino Fundamental I, 

na EMEF Ministro Aníbal Freire, no ano letivo de 2012.  

Até então, a premissa é a da existência de práticas pedagógicas com utilização da 

música, dentro da escola de Ensino Fundamental da rede municipal de São Paulo com 

algumas vertentes, como: suporte didático no processo de alfabetização, no auxilio ao 

ensino de línguas estrangeiras, apoio às disciplinas escolares e complementos a outras 

linguagens artísticas, as quais quase sempre se restringem a festividades do calendário 

escolar, que são consideradas atividades interdisciplinares e/ou projetos aplicados a 

grupos específicos de crianças.  

Mesmo constando, da LDB
3
 e dos PCNs

4
, pressupostos e propostos claros para a prática 

musical, onde ficam registrados que a educação musical deve estar voltada à promoção 

e desenvolvimento do ser humano, não por meio do adestramento e da alienação, mas 

por meio da conscientização da interdependência entre o corpo e a mente, entre a razão 

e sensibilidade, abrindo espaço para a liberdade de criação e de recriação do discurso 

musical, por meio da ação do sujeito sobre o material sonoro, contando com atividades 

que agregam as artes plásticas, cênicas, dança, pelos quais busca-se uma conexão entre 

as linguagens, utilizando-se dos conceitos musicais e da própria música para atingir o 

conhecimento musical e a vivência corporal, promovendo um melhor desenvolvimento 

do individuo. Observa-se a realidade brasileira atual ainda voltada a um ensino de 

música que apresenta atividades prontas e voltadas não ao ensino e a vivência musical 

consciente e interativa, mas a uma prática estática e constante, que a décadas se realiza 

para festividades dos calendários escolares. Visto que a educação musical teve um 

                                                           
3
  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

4
  Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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grande momento nas décadas de 60 e 70, e até agora se encontra em um processo de 

adequação. 

Para tal disparidade registrada a cima, temos segundo Schön (1992), que a sociedade 

contemporânea atravessa um processo cíclico de reforma educativa, o que significa uma 

nova consciência da inadequação atual da educação.  

O terceiro capítulo, portanto, discute os conceitos apresentados nos capítulos anteriores 

com propostas de trabalho para Arte e Música das crianças, a qual possibilitará entender 

como as músicas de tradição oral podem ser apropriadas na escola e comunidade 

escolar, com crianças de 6/7 anos e ampliar os esclarecimentos sobre as contribuições e 

particularidades das cantigas, jogos e brincadeiras para a elaboração do trabalho, 

objetivos e práticas musicais vivenciadas e descritas na dissertação. 
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Capitulo 1- História cruzada e necessária à construção de uma prática do Ensino 

de Música 

Preâmbulo 

1.1- Panorama e características de um período histórico-cultural musical. 

É de fundamental importância, para situar o universo que circunda o objeto da presente 

pesquisa, ressaltar a situação curricular atual da educação musical em nossa sociedade.  

Um panorama atual mostra que a música não apresenta papel valoroso na sociedade, 

nem valor curricular para governantes e escolas. Na atualidade, percebem-se educadores 

propondo às crianças, em suas práticas diárias, atividades que parecem valiosas pela 

participação ativa das mesmas, porém, não se pensa no que as crianças aprendem com 

isso. Interpreta-se o ponto de vista infantilizado, o que, na verdade, faz parte da cultura 

adulta, transpondo aos educandos valores equivocados e superficiais. 

Reportando-nos, hoje mais do que nunca, a Debray (1996), quando ele afirma que a 

educação é cinza como um avental, enquanto a vivência cultural é colorida como nossa 

tela de projeção, os atuais currículos de arte costumam enfatizar a dualidade em que 

vivem as crianças (e muitos docentes): a escola faz ascender à liberdade da mente por 

meio de algumas coações físicas, enquanto as vivências culturais se dedicam a uma 

captura dos espíritos pelo subterfúgio das sensações. 

Esse panorama apresenta uma dualidade e esta registrado por Fonterrada (2005) em uma 

das referências mais reconhecidas sobre o tema da educação musical no Brasil, na qual 

se afirma que, caso se acredite no valor da música e da educação musical para o ser 

humano e caso se compreenda que os costumeiros mecanismos de que se dispõe para a 

ação educativa não conseguem entender a demanda atual, será possível compartilhar da 

convicção de que as operações em rede são a única maneira disponível de responder às 

circunstancias e atender às demandas da atualidade e também que até que se descubra o 

real papel da música, até que cada indivíduo, em particular, e a sociedade, como um 

todo, se convença de que ela é uma parte necessária, e não periférica, da cultura 

humana, até que se compreenda que seu valor é fundamental, ela terá dificuldades para 

ocupar um lugar proeminente no sistema educacional. Em face do que se apresentou, 

fica a esperança de que a universidade saiba romper a torre de marfim e instalar a 

guerrilha de que fala Umberto Eco (1964) de modo a atacar de frente a indigência 
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cultural a que a escola está submetida e reconhecer a relevância das artes e, 

principal ente, da  úsica, nesse processo. Co o “antenas do  undo”, as artes já se 

deram conta disso a partir do início do século XX.  

Cabe, agora, aos educadores e demais membros das comunidades universitárias, 

assumirem esse papel, demonstrando, com isso, a inadequação das práticas atuais e 

colocando o educador como elemento fundamental para que, com suas práticas diárias, 

leve a arte a ter o mesmo peso específico que outras formas de conhecimento, como as 

derivadas da história e da matemática, ressaltando que vinculamos, pela música, 

sentidos, delineando e fortalecendo, no educando, sua identidade em relação às 

capacidades de discernir, valorizar, interpretar, compreender, representar, sentir e 

imaginar. Nesse contexto, é importante atentar ao fato de que o caminho para que a 

prática da música seja reconhecida e respeitada como disciplina única e não periférica 

da cultura humana, esse processo deve se iniciar nas universidades para atingir as 

escolas de base e, assim, a formação do ser, buscando a aproximação de sua totalidade. 

A própria LDB 9596/98 propõe o ensino da música como linguagem, porém, são 

poucos os mecanismos colocados para viabilizar as propostas. Dessa forma, é 

importante haver profissionais pesquisadores para que aconteçam discussões ampliando 

as possibilidades e os conceitos do tema, as quais busquem contribuir para a 

conscientização e os sentimentos de participação de todos a fim de que ocorram 

mudanças gradativas que almejem resultados bem sucedidos para o processo de 

ensino/aprendizagem da música. 

Snyders (1992) afirma que, dessa forma, o ensino da música, e, também, em muitos 

casos, sua ausência, tem um papel exemplar, por revelar que, onde a escola desiste, 

abandona o terreno, as disparidades de desempenho são terrivelmente mais violentas; é 

então que se sente a necessidade de justificá-las com base num substrato natural. Assim, 

um ensino renovado da música em todo o período de escolarização e em todos os tipos 

de escola seria possível, ao contrário, estabelecer que todos são capazes de sentir uma 

emoção artística e ter uma prática artística, mesmo se, como nas outras matérias, 

diferentes indivíduos progridam por caminhos diferentes.  

Nas décadas de 50 e 60, a educação musical foi conduzida por especialistas, que 

contribuíam para o seu fortalecimento. A ditadura militar baniu das escolas a música, 

adotando, em seu lugar, a educação artística de caráter polivalente. Dessa forma, surge a 
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questão citada por muitos autores, principalmente por Fonterrada (2005), de como falar 

e  “ensino de  úsica”  uando há trinta anos já não há  úsica na escola e no siste a 

educacional brasileiro. 

Houve uma época, próxima aos anos 60, em que as famílias, na sua constituição, eram 

formadas pelos avós, pais, tios, que viviam bem próximos uns dos outros, mantendo e 

preservando cantigas, lendas, parlendas, provérbios, e, desta forma, cantavam muito 

com as crianças, passando os ensinamentos de geração a geração. Havia certos hábitos 

cotidianos, como, ao entardecer, as pessoas se reunirem em diferentes espaços físicos 

para contar “causos”. Mo entos co o esses,  uito peculiares da cultura brasileira, 

enriqueciam as explanações, propiciando a transmissão de conhecimentos que as 

pessoas levavam em suas bagagens, interiorizando-as e proporcionando aprendizagens.  

Nos dias de hoje, início do século XXI, principalmente nas grandes cidades, verifica-se 

outra realidade na qual a situação é bastante diferente: há menor natalidade, 

ocasionando uma redução de componentes nas famílias, que, com vida atribulada e 

pouco tempo disponível para as crianças, não promovem mais, em grande escala como 

anteriormente, a transmissão de conhecimento anteriormente descrita, bem como o 

encanto para a construção de fantasias essenciais a uma criança na sua formação 

pessoal.  

Fonterrada (2005) relata que, em razão da própria situação socioeconômica e das 

condições típicas do momento atual, cada vez mais cedo, pais e mães que trabalham e 

deixam seus filhos em creches, às vezes durante todo o dia. Com isso, as crianças ficam 

bastante afastadas do cotidiano familiar, não vivenciando experiências com cantigas de 

ninar, canções que contam histórias, canções para bater palmas e pés, músicas 

acompanhadas com expressão corporal e para se balançarem no cavalinho de pau, rimas 

e parlendas, músicas e versos para sortear jogadores, canções de contar dedinhos os 

quais terminam por tocar no bebê, fazendo cócegas, dando um abraço. Tudo se perdeu 

no tempo. 

Verissimo de Melo (1981) e Câmara Cascudo (1988) nos remetem, em suas obras, às 

cantigas que atravessam séculos e ainda continuam presentes nas comunidades infantis 

apontando-as como importante elemento cultural e social. A criança, a todo o momento, 

está em contato com a cultura que a transforma e é ciclicamente transformada. Ela se 

apropria de saberes em sua casa, nas ruas, na escola, nos clubes, na mídia, integrando-os 
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à sua vida conforme sua necessidade. Dessa maneira, com o grande período que as 

mesmas passam na escola, em função da crescente violência presente nas cidades, do 

menor tempo que passam nas ruas ou clubes ou ainda com as famílias, como foi dito 

anteriormente, surge a necessidade de aulas de iniciação musical nas escolas. 

Brougére (1995), Almeida (2002) e Pucci (2002), admitem que a cultura lúdica, com o 

passar dos séculos, sofreu algumas alterações decorrentes da falta de espaço físico e do 

aumento da tecnologia, principalmente da mídia televisiva. Isso tem levado os 

educadores a reorganizarem seus planejamentos e metas para a reintegração dos jogos e 

brincadeiras cantadas tradicionais no cotidiano, para que, assim, não sejam esquecidos 

pela comunidade infantil e não deixem de se propagar com o tempo. Ainda hoje chama 

a atenção dos educadores musicais brasileiros o fato de vivermos num país com 

tradições culturais seculares e manifestações expressivas atuais de imenso brilho e 

originalidade, e, ao mesmo tempo, depararmo-nos com materiais-suporte em proporção 

inversa, isto é, deparamo-nos com um vácuo de propostas, registros, estudos, 

publicações a eles referentes. 

1.2- Parques Infantis: Princípios inspiradores das práticas educativas em música 

As políticas de instalação dos Parques infantis nasceram no Departamento de Cultura da 

Prefeitura Municipal de São Paulo e iniciaram suas atividades em 1935, na gestão de 

Mário de Andrade. Carregavam ideias de reforma social e propostas de inclusão da 

classe trabalhadora na nova sociedade educada e moralizada que se pretendia construir. 

Faziam parte de um ambicioso projeto político-pedagógico voltado às transformações 

das mentalidades com base na expansão de valores de higiene e saúde, e que incluía o 

estímulo à promoção do lazer e da cultura. Tendo a formação do corpo e do espirito 

adquirido com uma forte conotação da nacionalidade. Sendo parte de um projeto 

governamental de educação para as crianças de família da classe operária.  Através de 

projetos era garantido às crianças o direito à infância, que consiste no direito de brincar, 

não trabalhar e se expressar de variadas formas. Com isso lhes era proporcionado o 

exercício de todas as dimensões humanas (lúdica, artística, do imaginário etc.) o que os 

permitia construir um conhecimento espontâneo do imprevisto, da cultura infantil e 

fazer um intercâmbio com os adultos e suas culturas. Essa experiência educacional era o 
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fundamento principal da pesquisa do folclore brasileiro realizada pelo poeta-educador e 

a diversidade étnica brasileira. 

Niemeyer (2002) diz: 

Os Parques Infantis foram um projeto moderno e social, 

oferecido dentro de uma politica cidadã de desenvolvimento 

urbano, co  o objetivo de ali entar a “cultura do espírito”, 

como disse uma vez seu idealizador Mario de Andrade, 

privilegiando interesses lúdicos culturais fortemente presentes 

em uma planta arquitetônica de poucas salas (nenhuma de aula) 

e muitas de arvores, areia e brinquedos.... (p.173) 

 

Contier (2004), Departamento de Cultura (1936), Duarte (1971) apontam que, na 

experiência educacional dos Parques, as crianças reviviam as tradições populares e, por 

meio da arte e dos jogos tradicionais infantis, tinham a possibilidade de ser criança, de 

viver a especificidade dessa fase da vida. Lá, produziam cultura e conviviam com a 

diversidade da tradição nacional. O tríplice objetivo parqueano era: educar, assistir e 

recrear. 

Fonterrada (2005) aponta que um sopro novo chega à década de 1920, com Mário de 

Andrade, que defende, no bojo do movimento modernista, a função social da música e a 

importância e o valor do folclore e da música popular, inserindo, na proposta curricular 

dos Parques Infantis de São Paulo, as aulas de musicalização. 

As ideias de Mário de Andrade englobavam crianças e adolescente da classe operária 

paulistana. As atividades básicas nos Parques Infantis eram baseadas em rituais, 

músicas, danças e apresentações folclóricas, onde o lúdico estava presente juntamente 

com o artístico. Todas as diferentes formas de conceber o jogo coexistiam. Por meio de 

manifestações populares, folclóricas, artísticas e estéticas, a infância e o operariado 

estavam presentes consumindo e produzindo cultura. Com isso, Mario acreditava que 

eles estavam abrasileirando o país.  

Faria (1999), afirma que, hoje, o que chamamos de circularidade cultural é a base da 

pesquisa folclórica feita por Mário de Andrade, que evidencia a constituição da 

identidade brasileira e o ingresso na modernidade através do nacional, passando pela 

cultura popular e pelo resgate das tradições.  
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Seu estudo era basicamente a criança do ponto de vista das manifestações artísticas. 

Juntamente com jogo e brincadeiras, o folclore e as diferentes manifestações artísticas 

compunham as principais atividades dos Parques Infantis. Com isso, as crianças 

participavam de um projeto de construção da cultura nacional. Mário evidenciava a 

importância da criança não só aprender e consumir a cultura do seu tempo, mas também 

ser responsável pela produção da mesma, seja aproveitando essa cultura infantil de sua 

classe, sejam reconstruindo uma cultural à qual ela passava a ter acesso. 

Mário tanto ensinou como aprendeu com as crianças. Ele gostava de contar histórias 

para elas e ouvir as que tinham para contar.  

Sendo possível relaciona-lo a fala de Swanwick (1998) quando afirma que: 

 

(...) os alunos são herdeiros de um conjunto de valores e práticas 

culturais, e devem aprender informações e habilidades 

relevantes que permitam a sua participação em atividades 

musicais cotidianas. As escolas são agentes importantes nesse 

processo de transmissão e a função do educador musical é a de 

introduzir os alunos em reconhecidas tradições musicais (p.10). 

 

 

Nos Parques Infantis, as educadoras deveriam interagir com as crianças e suas práticas, 

ensinando a brincar, preservar as brincadeiras tradicionais, trazer o que existe de 

verdadeiro no conhecimento e experiências prévias para transformá-las em algo 

significativo no convívio diário das crianças.  

Ainda segundo Faria (1999), nos Parques Infantis, os adultos-educadores eram tidos 

como exemplo e precisavam ser educados para que, dentre todos os aprendizados, não 

tirassem lições de moral das manifestações populares e folclóricas. Estas informações 

são perceptíveis nos escritos de Mário de Andrade sobre os objetivos culturais e 

também nas utopias em relação à identidade nacional e à brasilidade. Nestes escritos 

sobre arte e arte infantil, podem ser vistos não só o que hoje é chamando de direito à 

infância, como também os Parques Infantis como um espaço de prazer, um lugar de 

vida, de criação da cultura infantil e era nesse ambiente, que as crianças tinham a 

oportunidade de conviver entre elas e com adultos, tornando-se e permanecendo sempre 

crianças. 

A preocupação com as questões sociais e com o momento político Brasileiro da época 

apresenta elementos novos como o folclore e a questão estética. Estes permitem 

englobar a infância e a classe operária, do ponto de vista da atenção e do respeito – e 
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não apenas do controle – já que não se trata exclusivamente de uma proposta de lazer na 

sociedade do trabalho. A ideia era trazer uma proposta que resgatasse as origens do 

povo americano que, de acordo com Mário de Andrade, é preguiçoso e sonhador.  

Podemos ver as iniciativas disciplinando o tempo livre das crianças e do operariado, 

concomitantemente, vemos a garantia de um espaço público para essas pessoas não 

 azere  “nada de útil”, produzire  sua cultura  considerada inútil), recuperando o 

aspecto gratuito da dimensão lúdica, tão temida e rejeitada pela sociedade do trabalho. 

Outro aspecto importante ressaltado por Contier (2004) é que, com esse projeto, as 

massas passavam a ter acesso a uma cultura outra, desconhecida por eles – de fato, o 

conhecimento era, por muitas vezes, negado a essas massas. Devido à sua preocupação 

com o conceito de identidade nacional, Mário de Andrade, pretendia fazer da cultura 

popular algo conhecido pela elite, que precisava se conscientizar do papel do folclore na 

formação da identidade brasileira. Dando voz aos silenciados, ele os ensinava a 

conhecer a vida material e a organização social embutida nas mais diferentes tradições 

populares. Essa era a sua forma de reconhecer e aceitar as diferenças culturais, bastante 

diferente da visão de outros folcloristas: o diferente é outro, que faz parte do conjunto 

da população que constrói a identidade nacional. 

Podemos notar esse mesmo discurso em Walter Benjamin que, em 1928, em seu texto 

sobre programa de um teatro infantil proletário, demonstra uma preocupação com 

relação à educação das crianças operárias e à não interferência direta do adulto nos 

grupos infantis – assim como fazia Mário de Andrade. Benjamim (1984) insiste na 

influência indireta do adulto antes da puberdade e, para crianças de quatro anos, sugere, 

ainda, o teatro infantil como um espaço próprio para garantir a plenitude da infância, 

onde o jogo e a realidade se confundem e o papel do adulto é exclusivamente o de 

observar. Cada ato ou gesto infantil torna-se um sinal, não do inconsciente, mas de um 

mundo em que a criança vive e o qual comanda. No jogo cênico, sua infância se realiza 

e, durante a representação, as crianças instruem e instruem os educadores. Nesse 

período, podemos encontrar diversos discursos que inserem jogos como atividade 

crucial no processo de aprendizagem, onde a educação estética e a arte, assim como o 

folclore aparecem como manifestação das raízes múltiplas do brasileiro e caracterizam 

os Parques Infantis como um projeto governamental coerente e integrado ao projeto de 

maior urbanização de São Paulo.  
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Diante do exposto, a musicalização, que podemos dizer, hoje, ainda engatinhando no 

sentido de se propor ensinamentos que realmente contribuam na formação da criança e 

como meio de se integrar com outras disciplinas, proporciona uma real assimilação de 

conhecimentos, percebendo e estabelecendo elos que permitem a comunicação entre a 

música e a criança, tornando o indivíduo, participativo e conhecedor de suas 

habilidades, levando-a a conviver com a música. 

Como escreveu o maestro Samuel Kerr: 

É comum afirmarmos que somos um país sem memória ou de 

memória curta. Entretanto, as pessoas podem não se lembrar, 

mas guardam, no coração, emoções que reportam os fatos, fatos 

esses que quando volta à tona, surgem cheios de sons, com 

indícios, vestígios, resíduos: registros tão importantes de 

melodias, de canções, disponíveis ao gesto de alguém atento aos 

andamentos de uma comunidade, disponíveis ao gesto de um 

regente à frente de um coral que, nesse momento, se torna um 

pesquisador apaixonado. (1999, p.129) 

 

1.3- A Escola, o aprender e a importância do brincar. 

A EMEF Ministro Aníbal Freire, escola em que se deu o objeto deste estudo, pertence à 

rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Está situada na Vila Leopoldina, na 

Rua Silva Airosa, 100. Tem aproximadamente 517 crianças matriculados, 9 salas e 43 

educadores. Apresenta Ensino Funda ental do 1˚ ao 9˚ ano. Mostra-se com grande 

importância histórica, por ser uma das primeiras escolas municipais criadas em São 

Paulo, isto no ano de 1956. 

A criação da escola se deu durante a gestão do prefeito Wladimir de Toledo Piza e sua 

deno inação inicial  oi “Escola Mista da Vila dos Re  dios”. Mais tarde, passou a 

chamar-se “Escola Agrupada Municipal de Vila do Ribeiro de Barros” e, hoje, te  por 

nome EMEF Ministro Aníbal Freire, denominação estabelecida em 1970, acatando 

decreto Municipal n°9.125, de 11\11\70, que normalizava escolha de nomes para as 

unidades escolares. A escola recebeu o no e “Aníbal Freire” e  ho enage  ao jurista 

sergipano que ocupou, ao longo de sua vida, importantes cargos políticos e culturais no 

Brasil. 
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Originalmente, o espaço havia sido pensado para ser ocupado como um dos Parques 

Infantis de Mário de Andrade, mas se transformou, em 1952, em uma escola. É possível 

constatar, nessa história, alguns objetivos dos Parques Infantis. A escola apresenta uma 

construção ao longo de quase seis décadas de envolvimento e dedicação da equipe 

gestora e dos professores que pertencem a esse lugar de ideais e práticas, de fazer um 

ensino de qualidade, que respeite a criança e o adolescente em sua totalidade, 

proporcionando momentos lúdicos e de aprendizados, que se fazem presentes no 

decorrer da vida escolar das crianças que passam por este espaço de conviver e 

aprender. 

 . 

                                             Figura1- Vista da Escola em 2012.  

Muitas mudanças ocorreram nos pensamentos, ares e propostas iniciais diferenciados no 

decorrer da existência difícil e complexa da escola, como mostra Siroti (2007) quando 

diz  ue a escola era apelidada “Escolinha”, devido à sua construção acanhada. Não 

havia espaço adequado para as dependências administrativas e pedagógicas e, apesar 

das insistências, as ampliações não eram realizadas. Pais de alunos, professores e 

funcionários, mobilizados pela direção da escola, iniciaram algumas pequenas 

ampliações por conta própria: uma parede aqui, outra, ali, o que certamente não 

resolveu os problemas de espaço, mas criou um espírito de equipe muito favorável às 

propostas pedagógicas que foram sendo apresentadas pela direção da escola. 

Para que, no período histórico atual, ainda se mostre diferenciada de muitas escolas da 

prefeitura de São Paulo, apresenta um grupo de professores efetivos coesos, parte deles 

com bastante tempo de casa, e uma direção também coerente e presente, doze anos com 
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o mesmo gestor, mantenedor de um complexo escolar limpo e propício para o ensino. 

As crianças são respeitadas e ouvidas, com oportunidades de conversas e acordos, com 

um grêmio atuante. Apresenta artisticamente e musicalmente certa produção realizada 

em conjunto com processos interdisciplinares, aulas e/ou projetos que ampliam esses 

conceitos no contraturno, tais como a fanfarra e as aulas de capoeira, recreio organizado 

e coordenado com a presença de professores, no qual acontecem brincadeiras de corda, 

de mão e cantadas, além de alguns dos usuais brinquedos e brincadeiras presentes no 

recreio das crianças. 

Os brinquedos considerados tradicionais, pois atravessam séculos e continuam sendo 

utilizados praticamente da mesma maneira na atualidade, aparecem constantemente na 

realidade do educando da escola em questão. Esses brinquedos geralmente são: bolinhas 

de gude, bolinhas de sabão, bola de meia, bambolê, bonecas, balanço no parquinho, 

casinha, escorregador. Alguns dos brinquedos e brincadeiras são passados de geração 

para geração, por meio de transmissão oral realizada nas famílias, nas escolas, nas ruas, 

nas comunidades religiosas e em outros segmentos da sociedade. Outros projetos podem 

ser observados, principalmente em apresentações aos pais, as quais constam do 

calendário escolar e das mostras culturais que ocorrem no transcorrer do ano. 

Benjamim sinaliza que: 

De uma maneira geral, os brinquedos documentam como o 

adulto se coloca em relação ao mundo da criança. Há brinquedos 

muito antigos, como a bola, roda, roda de pena, papagaio, que 

provavelmente derivam de objetos de culto e que, 

dessacralizados dão margem para a criança desenvolver suas 

fantasias. E Há outros brinquedos simplesmente impostos pelos 

adultos enquanto expressão de uma nostalgia sentimental e falta 

de diálogo. Em todos os casos, a resposta da criança se dá 

através do brincar, através do uso do brinquedo, que pode 

enveredar para uma correção ou mudança de função. (1984, 

p.14) 

 

Os brinquedos contemplam uma função significativa na educação e formação pessoal da 

criança, por ser o meio através dos quais elas se constroem e se expõem. Os brinquedos 

tradicionais infantis, assim como as brincadeiras, vêm sendo conservadas nos diferentes 

coletivos que envolvem a infância, devido à força de suas tradições, expressividade e 

universalidade. O caráter universal se refere à facilidade de acesso que um brinquedo 
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oferece a todas as crianças, independente do meio socioeconômico e cultural de que 

procedem.  

Essa variabilidade é notada pelas crianças que desfrutam de uma escola diferenciada, 

onde é possível trazer, de suas comunidades de origem, costumes e maneiras diferentes 

de seus colegas para as brincadeiras e regras dos jogos. Encontram-se professores e 

inspetores de alunos que se envolvem nas brincadeiras e trazem novas possibilidades e 

maneiras de jogos e brincadeiras, passados por eles oralmente, logicamente com uma 

mutação natural em que as crianças trocam e criam novas formas de jogar. Ressalte-se 

que, de alguma maneira, continuam a preservar e manter a cultura infantil, que 

antigamente era de rua e comunidade e, hoje, é trazida para a cultura e a realidade 

escolar atual. 

 

                             Figura 2- Crianças em práticas coletivas escolares 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, SEB. CAMPOS, MARIA MALTA; 

ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças. 6. Ed., Brasília, 2009, apontam que a criança como 
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criadora deve ser capaz de estabelecer múltiplas relações, sendo sujeito de direitos e um 

ser sócio-histórico produtor de cultura e nela inserido. 

Na Figura 2, te os a paisage  do  undo de todos os dias para o  undo do “Era u a 

vez”. Quando as crianças, nesse caso, joga  Cinco Marias, a ação está 

fundamentalmente ligada como um rito de passagem, em que se presentifica e atualiza a 

história, trazendo-a para a audiência e também para o contador. O importante é a 

intenção de realizar essa passagem, é saber que ela faz parte da arte de contar, cantar, 

jogar e brincar. E estas oportunidades de transpor a realidade do aprender formal, para 

um espaço de brincadeira e de criação são momentos cotidianos oferecidos aos alunos 

desse espaço de aprender. 

 

1.4- A Escola vista pelo olhar da Direção e das Orientações Curriculares 

 

Priorizando o aprofundamento dos relatos e da discussão sobre a música, movimento e 

artes, inseridas nas referências curriculares nacionais e a transmissão oral feita nas 

escolas, especialmente nesta que está sendo apresentada, cabe o depoimento da Diretora 

da escola, D.Terezinha Alves de Souza Siroti, retirada de entrevista feita em novembro 

de 2012, em que se perguntou sobre o processo vivenciado pela mesma, desde o quando 

se apresentou como profissional efetiva na escola, para o cargo de direção escolar, até o 

momento, e os percursos da educação na prefeitura Municipal de São Paulo. 

Conjuntamente, nesta etapa da descrição, somam-se referências, descrições e registros 

gráficos das Orientações Curriculares da Prefeitura de São Paulo (OCPSP) que regem as 

práticas didáticas dos professores em todas as escolas da rede municipal de ensino bem 

como seus paralelos a documentos oficiais e orientações curriculares nacionais para 

educação, principalmente a Educação Infantil e os primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

Pretende-se, com isso, apresentar um panorama geral da escola, para que o conjunto das 

partes dos conteúdos, dos projetos e dos pronunciamentos possam ser pesquisados, 

analisados e contextualizados no teor desta dissertação, justificando e expressando as 

necessidades da comunidade junto ao pensamento pedagógico do ensino/aprendizagem 

nas escolas.  
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Na entrevista, D.Terezinha relata suas vivências, enriquecendo, desta forma, a ilustração 

da EMEF Ministro Aníbal Freire. A diretora começa relatando que a escola existe há 57 

anos e que direção é sua responsabilidade há 12 anos. Conta que algumas salas eram de 

lata, com espaços de terra por toda a unidade escolar. Em 2001, houve reformas que 

visavam a melhoria do prédio, pensando-se que, assim, o processo de 

ensino/aprendizagem automaticamente também melhoraria. Constatou que, mesmo com 

isso, não aconteceram mudanças significativas, o que não quer dizer que pequenas 

mudanças não foram possíveis e que tenham feito da educação algo prazeroso e único. 

Afirma, que o grande público da escola são crianças de uma sociedade organizada, a 

“ avela do Hu aitá”, de onde vê  40% dos alunos; o restante ve  de cidades, co o 

Osasco, e bairros próximos, como Vila dos Remédios, Vila Piauí. Afirma que isso se dá 

porque os pais conhecem a escola e confiam no trabalho ali realizado.  Além desses 

alunos, há outros que frequentam a escola devido ao fato de suas moradias situarem-se 

próximas à escola. 

D.Terezinha evidencia que o comportamento das crianças é caracterizado pela base 

familiar; nunca pelas bases social (se o aluno é da favela ou não) ou financeira. Diz, 

também, que as crianças transformam-se no decorrer dos nove anos, sendo visível, para 

a direção, o processo todo de aprendizagem das crianças na mesma unidade escolar: os 

alunos passam a entender hierarquia, respeitar o prédio e, principalmente, ajudar a 

mantê-lo. Considera que, para os últimos anos, os processos envolvendo questões 

disciplinares, atitudinais, são muito menores, por existir maior amadurecimento e 

reconhecimento das crianças pela escola e pelo trabalho. As crianças saem bem 

formadas e preparadas, conhecedoras de sua comunidade e com uma boa ideia dos 

conceitos do currículo escolar. 

O grupo de professores é unido e trabalha de forma conjunta, sempre preocupado com 

estudos de caso e acompanhamentos visando o melhor para a criança em seu processo 

de ensino/aprendizagem. Professores especialistas acompanham as conquistas da escola 

como a fanfarra, capoeira, grafite, entre outros. 

A inclusão de casos de estudos e acompanhamento ocorrem por conta da equipe escolar, 

da direção e dos pro essores. A troca de experiências e “ alas”  aze  da escola u  lugar 

de receptividade e, por que não dizer, de transmissão de culturas escolares orais e 

intelectuais, pressupondo-se que a criança também é transmissora de conhecimentos.  
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D.Terezinha ressalta que um facilitador do sucesso é não existirem muitas transferências 

na escola. A maioria das crianças que entram na escola no primeiro ano, ou no sexto 

ano, permanece até o ultimo ano do ciclo, e isso facilita muito a percepção, aceitação e 

melhoria nos resultados finais.  

Em Artes, D.Terezinha afirma que os professores da escola usualmente realizam 

trabalhos diferenciados, saem do mimeógrafo e da pintura, para ampliarem vivências e 

práticas com as crianças, nas diversas áreas das Artes. Ela ressalta que ainda falta do 

professor de sala não especialista se utilizar mais das linguagens artísticas, 

principalmente da música como linguagem e também como recurso. Percebe que, dos 

anos 2000 em diante, a música tem sido utilizada eventualmente, sem ser sistematizada, 

existindo apenas pela insistência dela em momentos como Festa Junina e Mostras 

Culturais, para que o conteúdo artístico da dança e da música, principalmente, sejam 

valorizados e apresentados nos trabalhos finais.  

Acrescenta que é importante a presença dos pais, que aceitam bem as festas e as tornam 

importantes momentos para interação entre família, comunidade e crianças com a 

escola. Nesses momentos, a escola consegue agregar não somente vivências como 

valores para família e para o vínculo entre professor e aluno. Observando a escola como 

um espaço aberto e integral de convivências, a arte, as festas e as mostras culturais são 

caminhos utilizados para ligação das linguagens, desenvolvendo e reconhecendo a 

profunda importância dessas para a formação da criança. 

Tendo em vista que o foco da escola é o aluno, a criança tem que se apropriar desse 

espaço e saber que a escola é dela e para ela.  

A direção tem o dever de oferecer o mínimo de estrutura, de verba, de apoio, para o 

grupo de professores. Com o foco sempre na criança e no processo de 

ensino/aprendizagem, o trabalho dos funcionários dedicados também resulta no bom 

andamento da escola, com ações simples verificadas em banheiros limpos, merenda 

agradável aos olhos e ao paladar, secretaria organizada e presente, atendimento pessoal 

a pais e alunos. Os professores têm noção de suas responsabilidades, acreditam em seus 

trabalhos e querem realizá-lo; ajudam-se, estudam, aperfeiçoam-se, renovam os 

materiais didáticos, reformulam os existentes readequando-os. Recebem apoio 

pedagógico e contam as salas de informática e de leitura; dispõem de especialistas para 

serem auxiliados e apoiarem o trabalho, fazendo, assim, toda a diferença. 
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D.Terezinha finaliza dizendo que, mesmo com todo o diferencial, acha que a EMEF 

Ministro Aníbal Freire ainda está longe de atingir as metas oficiais e de ser o que a 

educação deveria ser. Entretanto, pensa estar no caminho, já que afirma adorar o que faz 

(ser diretora). Considera que este é o único caminho para uma educação de qualidade. A 

crença e o amor à educação são passados às crianças, que, percebendo os esforços, 

passam a encarar a educação com mais afinco, seriedade e amor. Dessa forma, a 

colheita é certa. Quando a criança perceber que a escola é para ela e por ela, perceber o 

amor e a seriedade dos professores, diretores, funcionários, enfim, da unidade escolar, 

tudo será diferente e a educação será melhor. Mas, como disse, isso tudo é quase utopia 

e consome tempo, ainda assim, continuaremos a acreditar porque existe o potencial dos 

educandos e educadores. 

Partindo dos tópicos apresentados pela senhora D.Terezinha em seu depoimento, é 

possível traçar paralelos e verificar relações entre os documentos que norteiam a 

educação nas escolas da rede municipal de ensino de São Paulo. A visão apresentada 

consiste em uma descrição bastante real da realidade da escola e mostra o entendimento 

global da mesma pela comunidade, supervisão escolar, professores, pais e pessoas que 

compartilham do cotidiano da escola. 

Campos e Rosemberg (1994) recomendam práticas pedagógicas que considerem os 

saberes produzidos no cotidiano por todos os sujeitos envolvidos no processo: crianças, 

educadores, pais, comunidade e outros profissionais. Também recomendam que a 

reflexão coletiva sobre a prática pedagógica, com base nos conhecimentos 

historicamente produzidos, tanto pelas ciências quanto pela arte e pelos movimentos 

sociais, norteiem as propostas de formação e estejam presentes no desenvolvimento 

escolar das crianças. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, SEB. CAMPOS, MARIA MALTA; 

ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças. 6. Ed., Brasília, 2009, revela que nossas crianças 

têm direito à brincadeira, à atenção individual, a um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante, que desenvolva a curiosidade, a imaginação e a capacidade de expressão, o 

afeto e a amizade, que permita à criança a expressão de seus sentimentos, o 

desenvolvimento de sua identidade cultural, racial e religiosa, possibilitando políticas 

que proponham, às crianças, acesso à produção cultural da humanidade. 
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Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010), consta que a 

criança é sujeito histórico e têm direitos, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura.  

De acordo com os aspectos anteriormente relacionados, o Currículo deve consistir em 

um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças. 

Já as propostas pedagógicas devem respeitar os princípios éticos da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, também ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades, políticas dos direitos de 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, aos elementos 

estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais. 

É possível perceber que o componente Artes tem como objetivos gerais fazer com que: 

Ao final do Ensino Fundamental, os estudantes sejam capazes 

de: Ser integrantes de uma comunidade de criadores, produtores, 

expositores, leitores, fruidores e críticos de manifestações 

produções culturais, que integram práticas culturais, memórias e 

questões sociais diferentes. Desenvolver um olhar sensível em 

relação às características expressivas das artes presentes em 

seres, objetos e paisagens naturais e artificiais. Cria 

manifestações e produções culturais a partir da ludicidade, da 

imaginação cultivada, do pensamento artístico e da consciência 

de valores estéticos, culturais e éticos. Produzir manifestações e 

produções culturais, selecionando linguagens, tecnologias e 

técnicas adequadas a diferentes situações expressivas e 

contextos culturais. Expor manifestações e produções culturais 

preocupando-se com o acesso e com a interação com o público. 

Fruir manifestações e produções culturais por meio da interação 

com esses objetos e da criação de sentido para eles, de forma a 

sair do senso comum e dos estereótipos até chegar a uma 

elaboração do pensamento artístico. Criticar manifestações e 

produções culturais a partir da cartografia ou do mapeamento de 

suas qualidades estéticas, presentes em seus signos, em seus 

múltiplos sentidos e em seus usos sociais, a fim de desvendar 

campos de conflitos, linhas de pensamento, de práticas e de 

relações de poder. Valorizar as manifestações e produções 

culturais que se caracterizam como movimento de resistência e 

luta pelo reconhecimento da eqüidade social, da consciência 

ecológica e da diversidade cultural. Pesquisar e saber organizar 
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informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, 

acervos nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, 

jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e 

acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, 

bibliotecas, fonotecas, videotecas, cinematecas), reconhecendo e 

compreendendo a variedade das manifestações e produções 

culturais e das concepções estéticas presentes na memória das 

diferentes culturas. (OCPSP, 2007, p.99) 

 

Baseados no relato de D.Terezinha e nas diretrizes Curriculares da Prefeitura de São 

Paulo, tanto o professor quanto os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

são seres possuidores de cultura. Assim como o educador, as crianças constroem suas 

representações acerca das produções e manifestações culturais das linguagens: visual, 

musical, teatral e corporal (brincadeiras, brinquedos, pinturas, desenhos, ritmos, canções 

e danças regionais, teatro de marionetes, desenhos animados, filmes cinematográficos 

etc.). As vivências e contextos culturais, como o ambiente da família, da comunidade, 

da mídia não se mostram suficientes para a aquisição do conhecimento sistematizado 

em Artes. Assim, é necessário promover o conhecimento como fruto de um trabalho que 

acontece no ambiente escolar por meio das atividades de ensino, que se caracteriza por 

ser uma ação sensível, elaborada e sistemática, principalmente quanto às relações entre 

conceitos, fatos, fazeres, valores e atitudes. Nesse sentido, o que diferencia professores 

e estudantes é que as crianças não possuem um método sistemático de aprendizado. 

Condições para promover a construção dessa competência, pelas crianças, vem sendo 

adquirida pelo docente ao longo de toda sua formação. 

A escola é um veículo para a mediação do professor em relação aos estudantes, que 

passam a ter oportunidades de se desenvolverem autonomamente, identificando e 

utilizando as fontes de conhecimento para constituir suas estratégias de aprendizado, 

bem como adquirir condições para analisar diversos produtos culturais, compará-los e 

desenvolver o raciocínio crítico sobre eles. 

Segundo Dias (1996), a Arte como parte da cultura é um dos grandes patrimônios da 

humanidade, a que os homens deveriam poder ter acesso para se nutrirem 

cognitivamente e espiritualmente, ampliando suas possibilidades de pensamento e de 

ação no mundo, enriquecendo o espaço imaginativo e simbólico, tornando-se capazes de 

alargar e flexibilizar o pensamento. Para as crianças, as linguagens expressivas, que se 

transformarão em linguagens artísticas quando elas se tornarem adultas, são 
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instrumentos fundamentais no processo de construção do pensamento e da linguagem 

verbal socializada, pois são canais de expressão mais subjetivos, que darão forma às 

experiências vividas e às transformações em elementos de pensamento interiorizado. 

Temos, nas Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(2007) que, no contexto da contemporaneidade e época em que se presencia uma 

aceleração da produção cultural e do convívio próximo com a diversidade, ser papel da 

escola proporcionar a convivência, a análise e a crítica entre os saberes científicos ou 

acadêmicos, populares ou midiáticos para os educandos.   

Vistos o teor avaliativo no depoimento de D.Terezinha e as Orientações Curriculares da 

Prefeitura de São Paulo quanto a questões de natureza metodológica e didática para a 

construção de conhecimentos pela criança, tem-se que: 

As crianças são aprendizes ativos, atribuem e constroem 

significados para suas experiências culturais, tanto de forma 

individual como por meio da experiência coletiva, no espaço 

familiar, na comunidade e, principalmente, pelo contato com as 

mídias. (2007, p.182) 

 

As Orientações Curriculares da Prefeitura de São Paulo, afirmam considerando o 

conhecimento prévio do patrimônio cultural dos estudantes que os educadores devem: 

 

Por meio da prática do mapeamento, os educadores poderão 

realizar uma pesquisa de campo visando observar as práticas 

culturais do entorno da escola, assim como acessar as 

manifestações que os estudantes reconhecem por meio de 

algumas questões, como: 

 Quais práticas relativas à cultura encontram-se na paisagem 

social dos estudantes? Como e onde são realizadas? Quem 

participa dessas práticas? Como e em quais espaços são 

realizadas? O que os estudantes sabem/conhecem sobre as 

produções e manifestações culturais? Quais são as suas 

representações iniciais sobre as produções, manifestações e 

práticas culturais que não se encontram próximas? 

Caso mais de um estudante apresente formas diferenciadas de 

brincar, jogar ou dançar, cantar, fazer arte visual e atuar em 

peças teatrais, o professor poderá organizar as atividades de 

ensino, de modo que todos sejam contemplados. Após as 

vivências dessas formas ou da apresentada inicialmente pelo 
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professor (dependendo da temática a ser estudada), poderão ser 

propostas algumas variações. {...} o professor poderá levantar o 

que gostaram ou não em cada uma das experiências e perguntar 

se querem fazer alguma proposta nova para aquilo que foi 

vivenciado. Além disso, pode-se questionar a respeito das 

semelhanças entre as diferentes práticas culturais demonstradas 

e experimentadas até aquele momento. Ou seja, por meio das 

expectativas selecionadas, o professor fará a mediação 

apropriada para gerar questionamentos, novas possibilidades de 

produção e estabelecer relações com o conhecimento adquirido 

nas diversas experiências de aprendizagem de cada um. Outra 

forma também utilizada para coletar essas informações iniciais 

pode ser o diálogo com a comunidade nas diversas reuniões 

realizadas na escola, ou por conversa direta com alguns colegas 

de trabalho que residem no bairro ou com os estudantes 

indagando acerca das manifestações que serão tematizadas 

naquele período letivo. (2007, p.183) 

 

E também que: 

É fundamental que os estudantes criem e recriem sua expressão 

corporal, verbal, visual e musical por meio de perguntas e 

negociação coletiva, tais como: Alguém conhece uma forma 

diferente de fazer esse brinquedo? De que forma se pode utilizar 

o tambor? Como você demonstra tristeza, alegria, prazer, 

cansaço, sono etc. sem usar as palavras? Entretanto, os 

movimentos, procedimentos, gostos e ações padronizadas já 

conhecidos pelos estudantes mediante inúmeros veículos de 

informação não devem ser negados, pois fazem parte da cultura 

do grupo. Na direção da autonomia e da valorização das 

identidades, é importante acolhê-los para que, no processo de 

construção coletiva, sejam ampliados e reconstruídos. (2007, 

p.185). 

 

Desta forma, o modo de participar das manifestações da cultura e de construir novas 

produções culturais, relevantes ao contexto em que os insucessos e sucessos 

experimentados levam ao aprimoramento da leitura da linguagem corporal, visual, 

musical e teatral, presente nas manifestações, pode facilitar a criação de novas formas 

de linguagem.  

Temos, ainda, nas Orientações Curriculares (2007) que: 

Os estudantes devem ser incentivados a partilhar saberes, 

explicar as práticas, apresentar ideias, modos de fazer e proceder 
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e ressignificá-los. Esse cuidado aproximará e valorizará as 

diferenças culturais, contribuindo para a adoção de uma postura 

respeitosa. (p.186). 

 

Portanto, é visto que um dos papéis do educador, para a Prefeitura de São Paulo, é saber 

e conhecer a necessidade de interação com as crianças, comunidades e práticas artísticas 

e culturais para a interligação do ensino/aprendizagem de conceitos escolares interativos 

com os conhecimentos prévios e opiniões das crianças. 

Ainda considerando o público e seus conhecimentos prévios, percebe-se, nas 

Orientações Curriculares, de onde se observam as modalidades de atividades 

permanentes no ensino/aprendizagem de Arte para as comunidades de cada unidade 

escolar, a necessidade da identificação da criança com o conteúdo. Desta forma, as 

sugestões de atividades propostas pela prefeitura de São Paulo para a linguagem 

musical são: 

Atividades de sensibilização musical (atividades de 

desenvolvimento da percepção dos elementos formais e 

expressivos, tais como os sons, os ruídos e os silêncios, 

presentes em objetos da natureza e da cultura, como seres, 

paisagens, músicas, canções etc.). Atividades com materiais 

sonoros, instrumentos musicais e com a voz. Registros dos sons 

e de suas qualidades. Leitura de notações musicais. 

Representação musical de emoções, teorias e conceitos. (2007, 

p.190). 

 

As sequências didáticas de Arte abrangem situações de aprendizagem ligadas ao 

desenvolvimento da análise/interpretação, da criação/produção, da pesquisa/reflexão e 

da crítica/autocrítica e estão diretamente ligadas ao estudo do conhecimento relativo à 

manifestação cultural tematizada e assim interligadas ao patrimônio cultural da 

comunidade apresentada. Segundo as diretrizes apresentadas, essas situações de 

aprendizagem promovem ocasiões para apreciação, produção e contextualização de 

produções e manifestações culturais na história, na sociedade, na política ou na 

economia. Além disso, permitem o exercício da crítica e da autocrítica, tanto em relação 

às práticas culturais artísticas e corporais como sobre as atitudes e os comportamentos 

de autores, divulgadores e consumidores. Uma sequência didática de Artes poderá 

compor um projeto a ser realizado isoladamente. Independente de o publico ser da 
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comunidade ou não, a proposta é complementar e pode aproveitar conteúdos extraídos 

da experiência das crianças. 

Além desses aspectos, considerando os temas das Artes nas Orientações Curriculares da 

Prefeitura de São Paulo, é possível ressaltar a respeito do processo avaliativo que: 

A avaliação deve ser utilizada como recurso para conhecer o 

avanço dos estudantes e o modo como o processo de 

aprendizagem funciona, a fim de identificar procedimentos 

favoráveis à aprendizagem e aqueles que devem ser revistos. Ao 

avaliar, o professor deve considerar a história do processo 

pessoal de cada estudante e sua relação com as atividades 

desenvolvidas na escola, observando os seus trabalhos e 

registros (orais, sonoros, textuais, audiovisuais, informatizados). 

Os procedimentos de avaliação, portanto, se relacionam tanto 

com os conteúdos a serem ensinados como, também, com os 

modos de aprendizagem dos estudantes. (2007, p.192). 

E também: 

No decorrer do projeto ou sequência, ao acompanhar 

atentamente as respostas dos estudantes às atividades propostas, 

o professor terá melhores condições para reorientar as situações 

didáticas. E, ao término do processo, a avaliação final permitirá 

uma apreciação global das aprendizagens concretizadas. Nessa 

proposta avaliativa, o professor orienta os estudantes para a 

realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, ajudando-

os a localizar suas dificuldades e suas potencialidades. Como se 

pode notar, nessa concepção de avaliação, o professor recolhe 

elementos para refletir sobre sua prática pedagógica. (2007, 

p193). 

 

Para tais avaliações e seus possíveis instrumentos em Artes, temos a ideia e o que 

esperar depois do processo de nove anos: 

Nesse sentido, a produção de trabalhos de Artes permite a 

prática de uma concepção de avaliação que privilegia a 

aprendizagem, já que eles são frutos dos conceitos construídos e 

das emoções vivenciadas pelos estudantes no decorrer da 

aprendizagem. Do mesmo modo, a prática da 

ressignificação/produção dos brinquedos, brincadeiras, 

produções das artes visuais, músicas e danças, investigadas 

caminham na mesma direção para a construção de critérios de 

avaliação. (O.C.S. P, 2007, p.193) 
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Ressalte-se que, para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010), é entendido que, na avaliação, as instituições devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico, sem que a avaliação do desenvolvimento das 

crianças tenha como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação, garantindo a 

observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano. Para isso, devem ser utilizados múltiplos registros realizados por adultos e 

crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.) e a continuidade dos processos 

de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos 

de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, 

transições no interior da instituição, transição creche/ Educação Infantil e transição 

Educação Infantil/Ensino Fundamental). A documentação deve ser específica, 

permitindo às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem de cada envolvido na Educação Infantil 

bem como a não retenção das crianças na Educação Infantil.  

O ensino de Artes na rede municipal de ensino de São Paulo, do 1º ao 5º Anos, segue as 

Orientações Curriculares, que apresentam-se consoantes aos tópicos e procedimentos 

pontuados anteriormente para a Educação Infantil.  

A área de Artes agrega as variadas formas de percepção e expressão de ideias, 

sentimentos, emoções e saberes culturalmente construídos e reconstruídos, compreende 

as diferentes linguagens. Entende-se por linguagens os modos de percepção e expressão 

que se manifestam por meio de signos (corporais, visuais, musicais, teatrais etc.). Esses 

signos estruturam as produções e manifestações culturais e possuem significados 

variados, conforme o contexto cultural no qual são produzidos e reproduzidos. Logo, os 

significados dados aos signos das linguagens acabam por influenciar a forma de ser, 

pensar, sentir e agir, ou a subjetividade, tanto de um indivíduo como de dada 

comunidade. Por isso: 

Entende-se a cultura como uma multiplicidade de manifestações 

e produções culturais, materiais e imateriais, que surgem a partir 

dos encontros de grupos sociais diversos e, também, como um 

campo de conflitos para a validação dos significados dados a 

essas produções e  ani estações. E essa “negociação de 

sentidos”   u a das principais características da sociedade 

contemporânea. (OCPSP, 2007, p.96). 
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De acordo com essas ideias, muito mais do que impor determinada expressão cultural 

em detrimento de outra, à escola cabe analisar, refletir, ressignificar e ampliar o 

patrimônio cultural das crianças e dos professores que a ela chegam. Por isso, o 

currículo de Artes busca respeitar e valorizar o aspecto multicultural e intercultural do 

conhecimento. Proporciona aos estudantes uma compreensão acurada da realidade na 

qual estão inseridos, possibilitando uma ação consciente e segura no mundo imediato 

promovendo a ampliação de seu universo cultural.  Para tal, as Orientações Curriculares 

sinalizam que: 

O ponto de partida das aprendizagens é o repertório de 

manifestações e produções culturais que os estudantes já 

possuem e que lhes dá prazer e alegria. A partir desse repertório, 

o professor pode propor a eles atividades que os levem a: 

Observar, identificar, relacionar e registrar aspectos alusivos ao 

conteúdo e forma das produções e manifestações artísticas e da 

cultura corporal; Questionar, organizar e avaliar a função social 

e cultural das manifestações e produções culturais que moldam a 

sua subjetividade e direcionam suas atitudes. (2007, p.97). 

 

Além de avaliados todos os dados citados, a escola deve incentivar a criança a produzir 

manifestações artísticas, levando-a a manipular, experenciar, compor e criar, 

desenvolvendo também o senso e uma escrita crítica. 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, a 

proposta pedagógica deve garantir que se cumpram plenamente as funções 

sociopolíticas e pedagógicas, oferecendo condições e recursos para que as crianças 

usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais. A proposta deve, ainda, assumir a 

responsabilidade de compartilhar com a família a educação das crianças e o cuidado 

com elas, complementando-os e possibilitando tanto a convivência (entre as crianças e 

entre elas e os adultos) quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas.  A proposta pedagógica deve promover a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a 

bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, construindo novas formas de 

sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a 

sustentabilidade do planeta. Além do rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, propostas 

pedagógicas das instituições devem ter como objetivos garantir à criança acesso a 
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processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 

outras crianças. 

 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, de modo a garantir experiências que 

promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais expressivas e corporais (que possibilitem movimentação ampla); da 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. As práticas 

pedagógicas devem, ainda, favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e 

o progressivo domínio, por elas, de vários gêneros e formas de expressão gestual, 

verbal, plástica, dramática e musical, oportunizando às crianças experiências de 

narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com 

diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. São necessárias, também, práticas 

que promovam a recriação em contextos significativos para as crianças, que abordem 

relações quantitativas, de medidas, formas e orientações espaço-temporais, ampliando a 

confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Devem 

garantir situações de aprendizagem mediadas, para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Além de 

vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, é necessário que as 

crianças alarguem os padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento 

da diversidade e incentivo à curiosidade, à exploração, ao encantamento, ao 

questionamento, à indagação e ao conhecimento das crianças em relação ao mundo 

físico e social, ao tempo e à natureza. Devem estar presentes o relacionamento e a 

interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 

gráficas, cinema, fotografia, dança teatro, poesia e literatura. É importante que as 

práticas envolvam o cuidado com a interação, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, alertando quanto ao desperdício 

dos recursos naturais; que haja o interagir e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras. 

Nos dias de hoje, o acesso e o domínio da leitura e da produção da palavra escrita 

facilita a compreensão qualificada de outras linguagens, como a artística e a corporal, 

sendo que, em nenhum momento, uma leitura ou escrita em Arte anula a linguagem da 
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língua materna convencional, ao contrário, as duas devem ser somadas, visando a maior 

abrangência do desenvolvimento das habilidades das crianças. 

É importante aproximar, na criança, o gosto por todos os tipos de música, assim como 

proporcionar a experiência de cantar diferentes canções sem preconceitos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil pontuam que, para 

efetivação dos objetivos, as propostas pedagógicas deverão prever condições para o 

trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a 

educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança também devem ser 

consideradas bem como a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o 

respeito e a valorização de suas formas de organização. Deve se considerados ainda: o 

estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que 

garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade; assim 

como o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e 

coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças 

de diferentes idades; a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais 

dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da 

América. 

 

Para os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil do Ministério da Educação e 

Secretaria da Educação Básica (2009), a instituição de educação deve ser um espaço de 

vivências, experiências, aprendizagens, onde as crianças se socializam, brincam e 

convivem com a diversidade humana que será enriquecida quando os familiares 

acompanharem as vivências e as produções das crianças. Estando aberta a essa 

participação, a instituição aumenta a possibilidade de fazer um bom trabalho, 

permitindo a troca de conhecimento entre familiares e profissionais em relação a cada 

uma das crianças. Assim, família e instituição de educação terão melhores elementos 

para apoiar as crianças nas suas vivências, saberão mais sobre suas potencialidades, seus 

gostos, suas dificuldades. Isso, sem dúvida, contribui para aprimorar o processo de 

“cuidar e educar”.  A criança, e  seu desenvolvi ento, irá construindo sua autono ia: 

cada etapa percorrida abre inúmeras possibilidades de expressão e atuação. Isso 

acontece desde quando o bebê aprende a reconhecer rostos e vozes de pessoas próximas, 
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também quando a criança pequena começa a engatinhar e explorar o ambiente, dando os 

primeiros passos, desenvolvendo a fala e ampliando seu vocabulário, aprendendo novas 

brincadeiras e conseguindo se alimentar sozinha; ao observar imagens de um livro 

infantil e quando escuta histórias, se olha no espelho, e assim por diante. Os professores 

devem planejar atividades variadas, disponibilizando os espaços e os materiais 

necessários, de forma a sugerir diferentes possibilidades de expressão, de brincadeiras, 

de aprendizagens, de explorações, de conhecimentos, de interações. A observação e a 

escuta devem ser fontes importantes para sugerir novas atividades a serem propostas, 

assim como devem ser garantidos ajustes no planejamento e troca de experiências na 

equipe. 

Para os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil do Ministério da Educação e da 

Secretaria da Educação Básica (2009), devem ser consideradas as definições para 

qualidades que dependem de muitos fatores como os valores nos quais as pessoas 

acreditam, as tradições de uma determinada cultura, os conhecimentos científicos sobre 

como as crianças aprendem e se desenvolvem o contexto histórico, social e econômico 

no qual a escola se insere. A instituição de educação é habitada por um grupo de adultos 

e por um grupo de crianças, portanto, é um espaço coletivo de convivência, onde 

acontecem interações entre crianças, entre crianças e adultos e entre adultos, sendo uma 

instituição educacional. As interações devem ser formadoras no sentido de serem 

baseadas nos valores sociais em que serão fundamentadas as propostas pedagógicas. A 

cidadania, a cooperação, o respeito às diferenças e o cuidado com o outro como 

aprendidos na vivência cotidiana são importantes nesse contexto.  Por isso, não se pode 

esperar que as crianças desenvolvam atitudes se os adultos não as demonstram em sua 

forma de atuar na instituição, com as crianças, os colegas e as famílias. 

Ainda de acordo com MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA. Politica Nacional de Educação Infantil., Brasília, 1994, o 

processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, observando suas 

especificidades, as diferenças entre elas e sua forma privilegiada de conhecer o mundo 

por meio do brincar. 

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, SEB. CAMPOS, MARIA MALTA; 

ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças. 6. Ed.(, Brasília, 2009, pontuam que, para um 



46 
 

atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças), precisa ser 

garantido o direito à brincadeira, à ampliação de seus conhecimentos.  

Os brinquedos, os materiais e os livros são considerados como instrumento do direito à 

brincadeira e não como um presente excepcional. Deve-se reconhecer a formação prévia 

da importância da brincadeira e da literatura infantil para o desenvolvimento da criança.  

Em relação a Projetos, a rede municipal de ensino de São Paulo, em Artes, baseada nos 

parâmetros curriculares, indica: 

 

Ao trabalhar com projetos, o professor planeja as situações de 

aprendizagem guiada por questões emergentes e ideias 

provindas dos estudantes ou articuladas a uma problemática 

social relevante. Os possíveis temas e conteúdos de 

aprendizagem de um projeto, portanto, possibilitam a busca de 

informações em tipos diversos de fonte de informação: mídia 

impressa (literatura, jornais, revistas etc.), televisão, cinema, 

fotografia, diferentes modalidades artísticas, Internet etc. Além 

disso, podem envolver ações didáticas que compreendam 

conhecimentos pertencentes a diversas áreas. Para tanto, o 

professor precisa ouvir os estudantes e promover situações nas 

quais sejam propiciadas ocasiões para expressão de suas 

curiosidades; definição de conteúdos relevantes para 

aprendizagem; seleção de assuntos para uma investigação 

pessoal, inseridos no recorte temático; oferecimento de 

sugestões particulares sobre como realizar o que é proposto; 

questionamento individual com relação ao objeto de estudo etc. 

Por tudo isso, num projeto, as práticas de sala de aula superam a 

visão estática e descontextualizada do ensino e não simplificam, 

distorcem e estereotipizam os conhecimentos, tornando as 

aprendizagens significativas, promovendo a contextualização 

dos conteúdos e a construção de valores, normas e atitudes 

validadas pela sociedade. (2007, p.191). 

 

E ainda: 

Ao planejar, controlar e revisar um projeto, o professor precisa 

favorecer o estabelecimento de múltiplas relações entre o que os 

estudantes conheciam e o que se apresenta como novos 

conteúdos. Nesse sentido, as situações de aprendizagem devem 

valorizar as hipóteses criadas pelos estudantes e mobilizá-las, 

buscando reconstruí-las à luz da problemática analisada. Dessa 

forma, os educandos assumem a condição de sujeitos das 

próprias aprendizagens. (O.C.P.S. P, 2007, p.192) 
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As expectativas de aprendizagem em Artes foram selecionadas e estão organizadas a 

partir do modo como se ensina e se aprende na escola ou a partir do modo como as 

crianças, com a mediação do professor, precisam ter contato com as linguagens e com 

as vivências culturais a fim de ampliar o repertório cultural das crianças. Segundo as 

orientações, é no ambiente escolar que as vivências são problematizadas e as 

manifestações e produções culturais de diferentes contextos podem ser percebidas, 

analisadas, criadas, produzidas, criticadas e valorizadas, transformando-se em 

conhecimento. É a partir dessa realidade que parte a busca por construir um currículo 

orientado para a inclusão de todos no acesso aos bens culturais e ao conhecimento, entre 

eles, o conhecimento estético. Dentro dessa perspectiva, as Artes, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, têm como principal objetivo:  

Fazer com que os estudantes, com a mediação do professor, 

vivenciem experiências estéticas ricas e contextualizadas, tanto 

no ambiente escolar quanto em visitações a espaços de 

divulgação cultural. Entretanto, essas experiências estéticas 

devem levar os alunos a, necessariamente, analisar, ressignificar, 

criticar e ampliar o seu repertório cultural. Para alcançar esse 

objetivo, é importante que as crianças, inicialmente, analisem e 

ressignifiquem as manifestações e produções artísticas que 

fazem parte de sua cultura. A partir dela, quanto mais 

manifestações e produções artísticas de diferentes contextos 

culturais os estudantes conhecerem, relacionarem e valorizarem, 

maior será o seu repertório cultural e, consequentemente, a sua 

competência cultural. É essa competência que os transformará 

em sujeitos ativos na mudança de seus contextos, ou em 

cidadãos críticos e atuantes. (OCPSP, 2007, p.97). 

 

Tais elementos são percebidos no envolvimento com o ambiente escolar, onde é comum 

encontrar professores atualizados e envolvidos com cursos e atualidades dos recursos 

individuais de cada disciplina, recursos gerais e princípios interdisciplinares geradores 

de projetos para o desenvolvimento dos educandos.  

Na EMEF Ministro Aníbal Freire, o fazer pedagógico respeita a da criação e aplicação 

do projeto de estudos desta pesquisa de acordo com os padrões pressupostos pela rede 

de ensino São Paulo, apresentados até aqui.  

O Projeto Brincar, objeto deste trabalho, foi apresentado e ministrado no ano letivo de 

2012.  As várias atividades curriculares de cunho musical foram desenvolvidas de modo 
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a integrar as diversas áreas do conhecimento, como Geografia, História, Língua 

Portuguesa, Matemática, tendo em vista o incentivo a manifestações e combinações da 

linguagem verbal com outras linguagens não verbais. As crianças participavam de 

encontros semanais e interagiam com canções de tradição oral, trazidas pela professora 

ou por eles, para prática coletiva, em atividades acompanhadas por cantos, brinquedos, 

instrumentos. Às crianças proporcionou-se o desenvolvimento da voz, da musicalidade, 

do ritmo, das melodias, da socialização, da expressão musical e artística, com a 

finalidade de levar os participantes a vivências e reflexões teórico-práticas, objetivando-

se a sensibilização auditiva e corporal, o reconhecimento e o uso da voz, a manipulação 

do material musical por meio da voz, o reconhecimento espacial e temporal, a 

percepção rítmico- melódica, o desenvolvimento da coordenação motora, a apreciação 

musical e a discussão e reflexão sobre a escolha de repertório e suas aplicações nas 

vivências diárias na escola e comunidade. A escolha de repertório mais indicado e 

utilizado pelas crianças no cotidiano musical, a transmissão oral e sua circularidade 

natural, as falas dos alunos e a apresentação da professora quanto às suas dúvidas, 

impasses, realizações e transformações geradas pela pesquisa e também pelo processo e 

vivência musical que envolveu o projeto foram considerados na formação do material 

de pesquisa. 
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Capitulo 2- Canções: Educação Musical, Arte e Cultura. 

2.1- Projeto Brincar- Jogos e brincadeiras cantadas na EMEF Ministro Aníbal 

Freire. 

Neste capítulo, discute-se a intervenção pedagógica, aplicada na EMEF Ministro Aníbal 

Freire, que consistiu em um projeto de jogos e brincadeiras na infância, envolvendo 

Música, Artes Visuais e História da Cultura. 

 

A Pesquisa 

Os objetivos do trabalho de campo, para a pesquisa, concentraram-se em: conceituar a 

importância dos jogos e brincadeiras cantadas na infância em expressões pedagógicas; 

apontar a sua diversidade nas práticas educacionais; caracterizar seus elementos 

definidores; apontá-la como uma manifestação cultural modificada pelo fenômeno da 

circularidade cultural.  

Para a consecução dos objetivos, buscou-se uma escola em que fosse possível 

desenvolver um projeto que considerasse uma educação musical global e afetiva para as 

crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no caso, a EMEF Ministro Aníbal 

Freira. A pesquisa visou revelar de que maneira as aulas de Educação Artística da 

EMEF Ministro Aníbal Freire possibilitam a ampliação e a integração entre linguagens 

desencadeando um maior desenvolvimento das crianças por meio das cantigas e jogos 

tradicionais infantis, de transmissão oral, no decorrer do ano letivo de 2012 em uma sala 

de primeiro ano no Ensino Fundamental de nove anos. 

 

Projeto Brincar 

O Projeto foi motivado pela necessidade de ver as melodias, os risos, as canções, as 

brincadeiras pularem do papel e se mexerem dentro das pessoas, de preferência, na vida 

de todos os dias, na comunidade e na escola. Para sua elaboração, foram respeitadas 

definições e formatos curriculares da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo e 

da escola.  
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Considerou-se, para esse Projeto, que: 

A criança comunica-se principalmente por meio do corpo e, 

cantando e brincando, ela é seu próprio instrumento. As 

brincadeiras e os jogos são repletos de informações e ampliam 

as competências do ser humano tanto na feição coletiva como 

individual. Saber representar diversos papéis (ora sou o bom, ora 

o secundário, ora consigo realizar o desafio rítmico e motor, ora 

não) proporciona ao ser humano uma compreensão de sua 

inteireza. Os brinquedos com musica fazem parte do universo 

infantil. Neles estão inseridos os segredos da infância, da 

tradição popular. É nos brinquedos e jogos que a criança 

aprende os primeiros preceitos da vida, movimenta seus 

músculos (respira, caminha, salta, corre, adquirindo assim um 

grande desenvolvimento rítmico), desenvolve a imaginação, a 

concentração, a improvisação, a flexibilidade e a fluidez do seu 

pensamento musical. (Loureiro e Tatit, 2013, p.10). 

 

Acrescente-se a isso que o objetivo do projeto pedagógico da escola era proporcionar às 

crianças um encontro com um repertório diferente do seu padrão, acreditando na 

possibilidade de despertar o encantamento e o respeito por realidades e culturas 

diferentes da nossa, proporcionando-lhes também uma noção mais consistente sobre a 

música brasileira. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1999) e o Relatório para 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI(1999), entre as 

muitas capacidades a serem desenvolvidas nas crianças e nos jovens, para que possam 

enfrentar e atuar neste mundo tão complexo, ressaltam-se três que são de fundamental 

importância: a capacidade de se deslumbrar com o aprender, a capacidade de conhecer a 

si mesmo e a de conhecer e respeitar o outro. 

Desta forma:  

A música não existe por si mesma, mas inserida num contexto 

sociocultural. Quando ouvimos, cantamos ou tocamos música, 

estamos penetrando parcialmente nesse grupo social e no 

pensamento deste homem que a criou. Esta concepção 

fundamenta a importância e a necessidade de incluir a música no 

âmbito da educação. Ampliando a percepção de si e do mundo, 

ampliam-se as possibilidades de expressão e de comunicação do 

homem. (Almeida e Pucci, 2002, p.16) 
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Para a rede municipal de ensino da Prefeitura de São Paulo temos: 

As práticas corporais e artísticas, pelas suas características 

expressivas, levam-nos a perceber que é a cultura que permite a 

configuração e socialização das diversas manifestações. Por 

meio das produções culturais são estabelecidas relações 

comunicativas com a sociedade. Isto implica o entendimento de 

que as produções e manifestações culturais são textos que 

podem ser lidos e, portanto, interpretados. A construção do 

gênero em uma sociedade em específico dirá quais são os 

gestos, cores, modos de falar, cantar, dizer, adequados ou não 

para os meninos e homens e para as meninas e mulheres. 

(OCPSP, 2007, p.187). 

No âmbito da relação entre corpo, cultura e manifestações artísticas:  

O corpo e as produções e manifestações artísticas, nesse sentido, 

são entendidos como suporte de linguagens que manifestam a 

cultura na qual estão inseridos. Por nascer, viver, sentir, pensar e 

agir em contextos históricos e culturais, o corpo é depositário e 

agente da cultura em que participa. Dele emanam e são 

manufaturadas informações e códigos que podem ser vistos 

pelos diversos aspectos a sua cultura. As cores das paredes das 

casas, a decoração dos cômodos, o material de que são feitos os 

artefatos de cozinha, ou a melodia / música que uma mãe canta 

para seu filho, o conjunto de palavras que as crianças repetem ao 

brincar, são tradições que se renovam e que significam um 

indivíduo e uma comunidade, caracterizando-a de forma única e 

fazendo com que ela possa ser reconhecida. O corpo e as 

manifestações e produções artísticas, textos da cultura, 

apresentam, portanto, códigos de comunicação fortemente 

vinculados ao contexto cultural. (OCPSP, 2007, p.188). 

Ao ressignificar brincadeiras, imagens, danças, músicas e 

dramatizações ou ao cons-fruir as próprias brincadeiras, 

imagens, danças, músicas e dramatizações, os alunos produzirão 

textos que poderão ser interpretados pelos colegas e pela 

comunidade, alimentando indefinidamente o processo de 

reelaboração cultural. A documentação de todo esse percurso 

vivido permitirá, não só a avaliação do processo, mas também o 

exercício de uma nova escrita sobre a cultura quer seja em forma 

de desenho, relato, relatório, portfólio, entrevista, lista etc. Por 

isso, as práticas de escrita em Artes e Educação. (OCPSP, 2007, 

p.189). 

 

Partindo da ideia de que o folclore de cada país por estar mais próximo da criança e 

contribuiu para sua identidade cultural, além de cultivar a memória de um povo e cuidar 
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de sua preservação, entre os educadores musicais do século XX, Zoltan Kodály 

(Hungria1882-1967) de ende “Que a  úsica pertença a todos”. 

A ideia de pertencimento a todos leva a considerar-se que, entre todos os instrumentos 

musicais, a voz como mais natural ao ser humano, por isso, é importante que sua 

utilização seja determinante dentro da escola, precedendo o trabalho com os outros 

instrumentos, que poderá ser desenvolvido posteriormente. Além de ser o instrumento 

mais acessível para todos, se eleita, deve tornar-se a pedra angular para a atividade 

musical na sala de aula, onde o professor terá muitos recursos para desenvolver vários 

dos aspectos fundamentais na educação musical da criança. 

Para Gainza (1977), teoricamente, a língua materna e o canto deveriam progredir de 

forma paralela para a criança, de modo a poder se encontrar em condições de cantar 

com a mesma correção com que fala e de afinar seu canto com a mesma precisão com 

que articula e pronuncia seu idioma. 

A atividade de cantar faz parte do dia a dia infantil. O reconhecimento da voz humana 

leva a criança a despertar para um autoconhecimento mais efetivo, conduzindo-a ao 

encontro de um instrumento que lhe pertence e que pode ser utilizado além da 

linguagem oral, de maneira expressiva e criadora, artística. 

No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, no documento que se refere 

às linguagens, em especial a música, temos: 

Em todas as culturas as crianças brincam com a música, jogos e 

brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral, 

persistindo nas sociedades urbanas, nas quais a força da cultura 

de massas é muito intensa. Envolvendo o gesto, o movimento, o 

canto, a dança e o faz-de-conta, esses jogos e brincadeiras são 

legítimas expressões da infância. Brincar de roda, ciranda, pular 

corda, amarelinha, etc. são maneiras de estabelecer contato 

consigo próprio e com o outro, de sentir único e, ao mesmo 

tempo, parte de um grupo, de trabalhar com as estruturas e 

formas musicais que se apresentam em cada canção e em cada 

brinquedo. 

Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os 

acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (os brincos, as 

mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as rondas 

(canções de roda); as adivinhas; os contos; os romances, 

etc.(vol.3, 1998, p.71). 
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Goodkin (2002) nos diz que a música nunca acontece sozinha, ela é matemática audível, 

linguagem cantada, arquitetura diluída, gestos sonoros, relações sociais reveladas por 

meio do som, e emoção provocadas por suas estruturas. Com toda essa abrangência, é 

necessário lembrar que a teoria das múltiplas inteligências (GARDNER, 1994) confirma 

a importância da educação pela Arte, assim, considera a música como uma das 

linguagens, ao invés de apenas aparecer um termo relacionado a talento, habilidade, 

aptidão ou recreação. Constitui-se a inteligência musical a capacidade de perceber 

acuradamente a música: ouvir, imitar, transformar e criar ritmos, pulsos, alturas, 

melodias, células rítmicas e melódicas, nuances expressivas, timbres, acentos, 

dinâmicas, tempo de ornamentos. Também a capacidade de criar texturas musicais, 

seguindo mais de um pensamento musical simultaneamente tendo independência na 

atividade em conjunto. Para Gardner (1994), a música ratifica de forma importante o 

currículo escolar, segundo o qual o professor precisa conhecer e articular a inteligência 

musical com as demais para que a criança, por meio da música, ative todo o seu 

potencial intelectual. 

Foi desenvolvido em 09 de fevereiro de 2012, de acordo com os padrões vigentes na 

rede municipal de ensino de São Paulo, na época, o Projeto Brincar, abaixo detalhado, 

para aprovação e experimentação prática com as crianças no ano de 2012. As reflexões 

ao projeto serão posteriormente descritas e discutidas com ampliações de conceitos e 

práticas.  

Projeto Brincar (Primeiros anos A e B) 

Professora: Paula Leme de Souza 

Objetivo: Oferecer aos alunos contato com jogos e brincadeiras de cultura oral 

popular, passando pela expressão corporal e propor que conceitos de convivência, 

socialização, regras e combinados estejam em pauta para o exercício da 

cidadania. 

   Justificativa: 

O projeto tem por base os seguintes conceitos: 

“Pelo brincar, a criança reorganiza suas experiência. Oferecer oportunidade para 

a criança brincar   criar espaço para a reconstrução do conheci ento”  Vygotsky, 

1991). 

   Para Kishimoto (2001), Huzinga (1999) e Chateau (1987), as cantigas 

contemplam o aspecto afetivo, ou seja, sempre que uma criança brinca, o prazer e 

o divertimento se fazem presentes, o que, para estes autores, é imprescindível 
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para que o próprio brincar possa ocorrer. Sem esses elementos, altamente 

benéficos para a criança e seu desenvolvimento, uma atividade não se define 

como lúdica. 

   E, para Cecilia Meireles, que:  

O folclore faz parte da cultura geral. Não se pode admitir 

mesmo no homem comum o desconhecimento do Folclore. É 

uma espécie de humanismo pré-escolar... Uma criatura que não 

sabe canções de roda, adivinhações, brinquedos, histórias, 

parlendas, não teve infância, esta mutilada, não pode ser feliz, 

não pode educar seus filhos, não entende nada de si e nem dos 

seus contemporâneos, nem do homem em lugar nenhum do 

mundo... 

Desenvolvimento:  

Encontros em diversos espaços e ambientes da escola, onde serão apresentadas 

rodas cantadas e de versos, brincadeiras rítmicas musicais, percussão corporal, 

jogos de tabuleiro e brinquedos de cultura popular como: pião, 5 Marias, dentre 

outros, oportunizando o contato direto com os instrumentos que comporão os 

jogos, rítmicos. Reprodução e criação de coreografias e jogos propondo que o 

convívio atenda a diversidades através do respeito mútuo. 

Duração: Nove meses. 

Local: quadra, palco, pátio, sala de aula. Dentro do horário de trabalho da 

professora, quando não estiver com a turma atribuída no inicio do ano (a qual 

deve reger) (1A) e não estiver sob reponsabilidade de outro professor, em 

parceria com as professoras Elaine (1A) e Ângela (1B). 

  Horário:  1ano A - Terças-feiras das 10h20min às 11h05min. 

                  1ano B - Quartas-feiras das 9h35min às 10h20min. 

Avaliação:  

Feita pela observação das respostas dadas pelo aluno no decorrer das atividades, 

interferências coletivas e individuais pelo professor, garantindo a integridade 

física e moral dos participantes, não sendo ministrados notas ou conceitos. 

 

Segundo Koellreutter (1998), somente um tipo de educação musical é capaz de fazer 

justiça à situação mencionada: aquele tipo de educação musical não orientado para a 

profissionalização de musicistas, mas aquele que aceita a educação musical como meio 

capaz de desenvolver a personalidade do jovem como um todo, de despertar e 

desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de qualquer área de atividade, por 

exemplo, as faculdades de percepção de comunicação, de concentração (autodisciplina), 

de trabalho em equipe, faculdades de discernimento, análise e síntese, o 
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desenvolvimento da criatividade, senso critico e ideias artísticas em uma nova realidade, 

resultante de mudanças sociais. A construção da totalidade do ser humano deve ser 

objetivo da educação musical. 

Para isso, o trabalho musical deve estar baseado em atividades de audição comentada, 

contextualização, prática musical (vocal e instrumental) e criação de arranjos. No caso 

do Projeto Brincar, para cada música, foram sugeridos roteiros diferentes, privilegiando 

algumas atividades para as canções de roda, o canto e o contato com a voz e com o 

entorno seguida de trabalhos com percepções de alturas e ritmos, que seriam muito mais 

úteis, considerando que os instrumentos, naquele momento, não eram acessíveis e que a 

prática musical das crianças não era frequente. A prática musical é importante, a 

princípio, nesse formato e com os materiais possíveis em sala de aula. Mais tarde, foi 

possível, para outras canções, a criação de arranjos com a construção de instrumentos 

musicais de sucata e recicláveis, uma vez que as crianças já haviam apresentado 

amadurecimento na percepção de sons e no possível formato musical de cantar e se 

acompanhar. 

As próprias musicais cantadas e arranjadas possuíam possíveis caminhos, o que não 

impediu que os resultados não pudessem ser alterados por professor e turma na 

continuação do processo. 

Considerando que a audição comentada tem por objetivo desenvolver a percepção dos 

parâmetros do som-timbre, intensidade, altura e duração e os elementos de estruturação 

musical como ritmo, melodia, harmonia, e forma, a contextualização e a pesquisa feita 

em casa e na comunidade fizeram parte inicial e integrante do processo. 

Marsico (1989) nos aponta que o mundo não é só o que pensamos, mas o que vivemos. 

O sentir é anterior ao pensar e compreende aspectos perceptivos e emocionais. 

Considerando que, antes de ser razão o homem é emoção, e dentro desta ótica, a 

educação musical propiciaria à criança vivenciar a música começando pelo sensível, por 

aquilo que chega através do sentimento. Assim, a criança passa por um período inicial 

em que se dá a aproximação sensorial do fenômeno musical, no que se refere á 

percepção de tudo que é audível. A seguir, entra num período ativo em que o gosto pela 

manipulação dos sons deve ser estimulado. Além disso, a experiência musical necessita 

estar ligada ao corpo, já que estas experiências tem mais facilidade para expressar por 

meio dele o que percebe e sente. A associação dos sons ao movimento corporal ajuda a 
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multiplicar as sensações e a ligar o fato sonoro à tonalidade da pessoa. Dessa forma a 

criança assimila, através do corpo, os conceitos de espaço e tempo, que incorpora 

porque os vivenciou. Concretizando assim suas percepções sob a forma de gestos, 

traduzindo deste modo os sons e o ritmo corporalmente, não só aguça sua audição, 

como recebe uma contribuição para a evolução geral. Saliente-se que, na criança, tudo 

deve passar pelo corpo, o grande esquecido no sistema escolar atual: a criança tem a 

necessidade de movimentar-se e de explorar o ambiente em que vive para usar seus 

músculos, seu sistema nervoso e sua sensibilidade.  

O Projeto Brincar levou, para a sala de aula, por meio da pesquisadora e professora, a 

memória da infância e da pesquisa continuada de repertório de brincadeiras que foram 

compartilhadas em aulas com as crianças. Propõe-se, com isso, realizar tudo o que se 

imagina estar dentro do lúdico, na música, nas artes, na brincadeira, na fantasia, na 

alegria, na imaginação, na criação, no respeito e na expressão, em momentos, em 

objetivos e na rotina nos encontros. 

Mais do que entender teoricamente, é importante nos 

entendermos à audição cuidadosa dos elementos de cada cultura 

possível à vivência e à prática constante das diferentes formas 

de expressão de vários povos, buscando compreender o sentido 

real de cada manifestação (Almeida e Pucci, 2002, p.21). 

Para tal, o Projeto apresentava cinco momentos distintos, a saber:  

A) Momento de sensibilização 

B) Prática das cantigas e dos jogos 

C) Relaxamento e roda de conversa 

D) Registros feitos em painéis e/ou individualmente em folhas de sulfite 

E) Apresentações para pais, colegas e professores da escola em festividades como 

mostras culturais e festas do calendário escolar como Festa Junina e Festa da Família. 

Os primeiros três encontravam-se presentes em todos os encontros semanais e os dois 

últimos, vinculados a registros gráficos e usuais dispostos no processo em momentos 

diferenciados e interligados a práticas e grafias, interligadas à presença dos pais e 

comunidade e à necessidade de avaliação e possibilidades de grafias para professoras 
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que acompanhavam o decorrer das atividades, fossem elas as que ministravam a aula ou 

interligavam interdisciplinarmente os conteúdos apresentados para os educandos. 

Na sequência, seguem as descrições de cada processo. 

A) O momento de sensibilização exemplificado abaixo na Figura 3 se dava pela 

prática de cantigas já conhecidas e vivenciadas pelas crianças ou pelo contar de 

histórias, ou, ainda, pela apresentação de uma nova cantiga ou regras de novos jogos ou 

mesmo pela apresentação de instrumentos musicais que seriam utilizados pela 

professora no decorrer da atividade. 

“Através da música podemos ampliar a percepção, a 

concentração, a imaginação, as possibilidades de expressão de 

nossos alunos.” (Almeida e Pucci, 2002, p.16). 

Era proposto, nesses momentos, tempo para que reorganização e reformulação de 

relações, hierarquias, sentimentos, contato.  

Segundo Hortélio (2006), a música tradicional da Infância representa, em todas as 

culturas, a expressão mais sensível da alma de um povo. Assim é, pois, evidente, a 

necessidade de atentarmos para o cultivo da Música da Cultura Infantil.  Para que 

tenhamos um elo entre a música tradicional da infância com expressões da alma e do 

corpo. Assim, esses momentos de roda, conversas e troca de jogos e cantigas, seguiam-

se as práticas, vozes, canções movimentos. 

Descomprometimento, desconhecimento de si e do outro, do 

valor que há nas realizações supostamente corriqueiras ou 

naquelas internacionalmente extraordinárias do sentido que se 

recobre, direcionando todas as ações humanas expressivas e 

inventivas (Almeida e Pucci, 2002, p.6). 

Por meio do canto, do uso correto e consciente da voz, era possível alcançar vários 

objetivos musicais, entre eles, o despertar para o gosto do fazer musical, de forma 

lúdica, contextualizado com conteúdo, para ampliar o interesse pelo fazer musical e pelo 

fenômeno sonoro, incentivar a criatividade, ser um ouvinte consciente, valorizar a 

cultura nacional, a partir da qual será possível tirar subsídios para sua própria criação. 

Acrescente-se a isso: ter elementos e condições para se reconhecer enquanto indivíduo 

pertencente a um povo e a uma cultura, sendo ajudado no processo de construção da 

cidadania, entrar em contato com as outras culturas, compreendendo e respeitando as 
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diferenças entre os povos, desenvolver o senso crítico e autocritico se reconhecendo e 

respeitando o grupo onde atua.  

 

             Figura 3- Prática coletiva no Projeto de brincadeiras da roda. 

B) O segundo momento era o da prática e vivência das cantigas e dos jogos 

musicais, cantados, muitos com movimentos corporais feitos em grupo e em roda, como 

na canção “De abóbora  az  elão!”. 

A brincadeira de roda, em suas varias formas de expressão, além 

do caráter lúdico possibilita o convívio ordenado em grupo, o 

respeito ao outro, a espera da vez e a aprendizagem de 

movimentos coordenados, relacionados ao gesto á música; 

explora a escuta, o canto e a expressão corporal, desenvolvendo 

noções de ritmo. (Loureiro e Tatit, 2013, p.10). 

 

As crianças podiam ser subdivididas em menos grupos, duplas, para jogos e 

brincadeiras de mão, como se pode observar na Figura 4. As crianças eram, muitas 

vezes, estimuladas por elementos lúdicos, como fantoches, histórias, instrumentos 

musicais ou ainda sons propostos pela professora ou falas que indicavam mudanças de 

andamentos musicais, ou formas para a música ser executada pelas crianças. Um 
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exemplo é o caso da canção do “Ca aleão", que auxilia a presença de temas de animais 

e aspectos lúdicos com os quais as crianças dessa idade se identificam; que traz a prática 

da brincadeira feita em fila, um a um, com o passo do camaleão, ao som da cantiga 

“Olha o ca aleão, olha o rabo dele, segura este nego se não ele cai, meu cachimbo era 

de ouro,   de sa burá!”; a cada vez que cantavam com entoações diferentes 

intensidades e andamentos, os passos e os movimentos do camaleão se alteravam. 

As canções tradicionais estão repletas de simbolismo e de 

entusiasmo. Expressam a força da história advinda de 

expressões espontâneas da oralidade que foram transmutadas e 

adicionadas ás narrativas e melodias do cancioneiro popular 

erudito, numa mistura do passado com atualidade. Essas 

cantigas não estão limitadas a nenhuma faixa etária; todos 

brincam independentemente da idade. A ludicidade presente 

nessas canções une as diferentes fases do desenvolvimento 

humano e traz ao grupo humor, a alegria. (Loureiro e Tatit, 

2013,p.9) 

 

As atividades estavam interligadas aos conteúdos de aula, portanto, as canções 

apresentava  contagens  ate áticas e  usicais co o “Nós  uatro, eu co  ela. Eu se  

ela. Nós por ci a. Nós por baixo” ou “Serra, Serra, Serrador. Serra o papo do vovô. 

Serra, Serra, Serraria. Serra o papo da titia. Serra, Serra, Serrador. Quantas tábuas já 

serrou? Já serrei vinte e quatro um, dois, três,  uatro!”. Essas canções per ite   ue as 

crianças cantem e entrem em contato com os números e códigos matemáticos na prática. 

Nas canções, tínhamos como temas galinha, salão francês, amor, frutas, instrumentos 

musicais além de adivinhas, versos, canções engraçadas, corda, dentre outros. 

Como pontuam Loureiro e Tatit (2013, p.9): 

Conhecer a própria cultura  , si ples ente u a “Vita ina” na 

formação de um indivíduo que busca sua identidade cultural. Do 

mesmo modo, conhecer as músicas da tradição de outros países 

é reconhecer a força que emana dessa tradição. Portanto escutar 

e cantar canções de outras culturas e brincar com elas pode levar 

a compreensão e ao respeito pelas diferenças culturais existentes 

entre os povos.  
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                  Figura 4- Crianças jogando, brincando e cantando. 

 

O desenho a seguir é um registro grá ico do brin uedo cantado “Serra-Serra-Serrador”, 

feito pelas crianças em aula. Alguns desenhos apresentavam muitas manifestações 

conhecidas pelas mesmas com variações vindas do lar, percebia-se isso por relatos dos 

mesmos em aulas seguintes, em que apareciam novas regras e variações de histórias e 

canções.  

Quando as crianças eram questionadas pela professora de onde surgiam aquelas 

informações, era respondido que, ao chegarem a casa, cantavam o que havia sido 

aprendido na escola para pais, irmãos, avós, vizinhos e comunidade. Desta forma, além 

de fazer as devidas averiguações dos conhecimentos das mesmas quanto às histórias e 

canções cantadas e aprendidas na escola, interagiam com o outro para saber do seu 

amplo domínio dos mesmos. Muitas vezes, as crianças voltavam para aula seguinte 

contando, que todos conheciam as canções e, ainda mais, tinham novidades e variações 

ou criações para o que havia sido aprendido e desenvolvido em aula.  

Eram comuns, nos grupos das crianças e suas pesquisas familiares, variações de 

algu as letras, co o a troca de  aracujá por sinhá Maria na brincadeira de “Abóbora 

faz melão”, ou, ainda, presença de versos e rimas tirados nas rodas, também, “Sai 
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Piranha”, ao invés de “Sai Piaba” como tinha sido aprendido e vivenciado em grupo, 

nos encontros. 

 

 

                              Figura 5- Desenho do brinco Serra-Serra-Serrador. 

Geralmente, as canções de cunho popular, transmitidas oralmente, apresentam essas 

variações, de região para região, de comunidade para comunidade do Brasil e 

considerando que muitos dos familiares destas crianças são oriundas de diferentes 

regiões brasileiras, essas variações foram amplamente contadas e divulgadas pelas 

mesmas no decorrer do ano letivo. 

Preservar as canções tradicionais, orais, de raiz é buscar nossa 

identidade cultural e estar em sintonia com o país em que 

vivemos. Pertencer a uma cultura miscigenada, com influencias 

europeias, africanas e indígena. Desta cultura hibrida adquirimos 

uma originalidade que nos é própria e se expressa em nosso 

cancioneiro popular. (Loureiro e Tatit, 2013,p.9) 

Entretanto houve momentos em que as manifestações não eram conhecidas pelas 

crianças, transformando o trabalho, pois, como coloca Magill (1984), a novidade e a 
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complexidade são dois dos fatores mais importantes para se chamar a atenção do 

indivíduo e mantê-lo concentrado na tarefa proposta. 

Nota-se, nas práticas iniciais, a dificuldade que as crianças sentem ao trabalharem em 

grupos, ao se tocarem. O simples fato de haver necessidade do toque no “Mão na mão”, 

visto na Figura 6, abaixo, ou no “Eu co  ele”, era perceptível e criava, às vezes, um 

dificultador para a criança se expor em movimentos no meio da roda, de criar versos 

com sentido e que estivesse dentro do padrão musical e do tema do refrão musical. 

 

                        Figura 6- Mão com Mão 

Em contrapartida, percebia-se a facilidade que as crianças daquela comunidade tinham 

corporalmente, individualmente preparados por estarem no recreio pulando corda, 

subindo em árvore, dentre outras muitas atividades diárias corriqueiras que envolvem o 

corpo.  

A aceitação e o conhecimento de fórmulas de escolhas para o inicio dos jogos e a 

grande vontade e concentração em ouvir histórias e cumprir as regras combinadas 

coletivamente eram elementos também constantes e assimilados das práticas. 

As diversas atividades humanas (arte, ciência, religião) podem ser percebidas e 

interpretadas como uma espécie de jogo sério. A dinâmica da movimentação e a 

interação dos elementos de quaisquer destas áreas no desconhecimento humano 

carregam uma força e um caráter análogo à ideia de jogo e brincadeira como 

tradicionalmente definimos. Os preceitos de ordem, contato, regra e inter-relação podem 



63 
 

ser encontrados guardados as devidas proporções de manifestação e presença, nessas 

mais diversas atividades humanas. 

A infância é uma aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar, em infância, 

somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, sem se considerar o brinquedo, 

seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual a criança modela sua própria 

personalidade. Não se pode dizer de uma criança que ela cresce apenas, seria preciso 

dizer que ela se torna grande pelo jogo. 

 

De acordo com Chateau (1987), Kishimoto (2001), Vygotsky (1991), Schiller (1990) 

em relação ao brincar no desenvolvimento da música e, sobretudo, do ser, permite à 

criança aprender a lidar com emoções, equilibra tensões provenientes de seu mundo 

cultural construindo sua individualidade, sua marca pessoal, sua personalidade. Quando 

brinca, a criança torna-se capaz de reorganizar suas experiências. Oferecer 

oportunidades para criança brincar é criar espaço para reconstrução do conhecimento. 

Por meio do jogo, há o desenvolvimento das possibilidades que emergem de sua 

estrutura particular, bem como a concretização das potencialidades virtuais que afloram 

sucessivamente à superfície de seu ser, assimila-las e desenvolve-as, une e as combina, 

coordenando seu ser e lhe dando vigor.  

Ao olharmos para as crianças, seres brincantes por natureza, fica difícil imaginar a 

infância sem seus risos e brincadeiras. De fato, a brincadeira é um elemento mais que 

prazeroso. Ela é uma atividade fundamental para o desenvolvimento do ser humano em 

suas mais variadas dimensões. 

 

C) O relaxamento geralmente acontecia com as crianças deitadas, como se pode 

observar na Figura 7, ouvindo o som da flauta doce tocada pela professora, com canções 

tranquilas. Os acalantos, as canções de ninar eram utilizadas para conhecimento de 

repertório, assim como para que o batimento cardíaco fosse voltando ao seu normal e 

para que as crianças se centrassem novamente para os próximos passos e atividades. Era 

combinado que, nesse momento, todos estivessem deitados, de barriga para cima, sem 

conversarem, ouvindo o coração e as canções; também pensando quais vivências seriam 

colocadas na roda de conversa. 
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                                   Figura 7- Relaxamento 

Depois de alguns minutos, as crianças voltadas em roda, colocavam o que sentiram das 

regras, das canções, dos instrumentos, jogos e tudo que foi proposto para cada encontro. 

Nesse momento, as crianças narravam conversas em família, possíveis regras diferentes 

para jogos já vistos; muitas vezes, eles diziam o que sentiram ao ouvirem ou cantarem 

uma canção ou outra. A partir desses depoimentos, combinava-se o que seria retomado 

no próximo encontro, fosse por regras novas a serem apresentadas ou porque existiam 

canções que elas sempre pediam para cantarem novamente ou jogos que pediam para 

serem repetidos. Também ocorria a leitura, para o grupo, de um dos contos populares de 

Câmara Cascudo. As histórias sem desenhos, como eles mesmos diziam, eram 

ansiosamente esperadas e ouvidas com imenso silêncio e se percebiam, nos olhos das 

crianças, um sonhar, um entrar e vivenciar a história que faziam daquele momento um 

dos mais esperados por todos. Em momento posterior, essas observações geravam 

registros de modo que os desenhos não existentes nos livros passavam a existir, como é 

possível observar na Figura 8. Schafer (1991) diz que somente por meio da audição 

seremos capazes de solucionar o problema da poluição sonora: clariaudiência nas 

escolas, para eliminar a audiometria nas fábricas; limpeza de ouvidos, em vez de 

entorpecimento de ouvidos. Basicamente, podemos ser capazes de projetar a paisagem 

sonora para melhorá-la esteticamente - o que deve interessar a todos os professores 

contemporâneos. Partindo destes elementos e das falas das crianças as histórias e as 
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escutas musicais perpassam todo o processo e certamente são partes significativas de 

praticas e vivências. 

Começamos, assim, com o som antes de qualquer sistema. Com o som e o silêncio, 

deixando ao encargo das crianças a investigação e a produção dos sons. Sendo o som 

nossa propriedade comum; saborear um de cada vez talvez seja um começo do saber 

musical para que, na sequência, outros elementos da educação musical venham a ser 

encontrados, difundidos e aprendidos. 

 

D) O desenho infantil está ligado diretamente ao desenvolvimento do pensamento do 

ser humano. Segundo Seber (1995): 

 “Na medida em que a capacidade de pensar desenvolve-se, há 

um aumento da capacidade que a criança possui em construir 

imagens.” (p. 70-71). 

 

 

          Figura 8- Desenho das histórias e canções de príncipes, princesas e castelos. 

 

Por ocasião de registros que desenhos como o da Figura 8, eram constantes à presença 

das crianças com suas rodas, sonhos e o mundo do faz de conta. 
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Interessante ressaltar que esses registros que ocorreram pós-aulas, explicados pelos 

brinquedos apresentados, podem ser relacionados ao esquema corporal do 

desenvolvimento da criança, através do qual ela percebe seu corpo e consegue situá-lo 

no tempo e no espaço. Conforme as crianças vão conhecendo seus corpos e entendem 

sua constituição, conseguem desenhá-los com maior riqueza de detalhes, além do inicial 

gosto pelo desenho que as crianças sempre possuem. Estas manifestações corporais, 

nesta fase de desenvolvimento da criança, são essenciais tanto para o desenvolvimento 

do esquema motor, quanto para a conscientização corporal. Tais desenhos faziam parte 

de registros como forma de avaliação para a professora e pesquisadora entender e 

verificar o envolvimento e o aprendizado dos alunos individualmente. 

Era observado e considerado o movimento que possibilita à criança manifestar-se 

gestualmente, condicionando-a à aquisição de certas habilidades motoras, que 

futuramente irão favorecer a exploração de seu corpo no espaço. Visto que a criança 

aumenta seu acervo simbólico por meio destas manifestações corpóreas, ao mesmo 

tempo em que melhora sua comunicação por intermédios de desenho, para tal, existiam 

momentos livres ao final das práticas musicais para transcrições espontâneas próprias 

dos alunos no formato de desenhos e registros gráficos feitos geralmente em sulfite e 

giz de cera ou lápis de cor. 

Essas manifestações de conquistas internas expressas pelas crianças evoluíram 

conforme o seu pensamento e com o aumento e o passar das práticas e vivências 

musicais coletivas. Com o desenvolvimento da inteligência e do Projeto, as crianças 

passaram a desenhar os bonecos e bonecas, contextualizados num determinado espaço, 

sendo possível observar desenhos em que aparecem os amigos, a escola, as brincadeiras 

e as reproduções da realidade, como no desenho da aluna Sarah (Figura 9), onde surge a 

necessidade de se nomear cada figura desenhada e ainda se vê a criança atribuindo fatos 

e histórias às imagens expressas, como as letras das iniciais de cada nome, situadas por 

algumas crianças, acima de cada pessoa ou amigo desenhado.  

O desenho infantil feito sobre os temas trabalhados nas aulas e/ou posteriores a 

apresentações, como se pode observar na Figura 10, passam a ser um dos elos de 

comunicação entre o entendimento da cultura lúdica que norteia as ações da criança e a 

possível leitura que os adultos venham a fazer desta linguagem peculiar à infância, 

favorecendo, assim, o entendimento e a comunicação entre essas duas sociedades, e, por 
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fim, também uma maneira de avaliação do quanto os jogos e os brinquedos estão 

presentes e interiorizados nas crianças envolvidas no processo. 

 

           Figura 9- Registro da roda cantada, mão com mão e todos juntos no projeto. 

 

E) As apresentações eram práticas coletivas e brincadeiras feitas com público e em 

público. Nelas, os pais não apenas observavam seus filhos, mas também interagiam com 

músicas e danças, sendo a mesma uma prática humana diversificada local, regional e 

nacional. A educação musical se apresenta como responsável em representá-la enquanto 

prática multicultural, diversificada e comprometida com os objetivos maiores que 

apenas naquilo que uma educação centrada no ser humano poderá oferecer como fator 

de sucesso. 
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          Figura 10- Registro gráfico da música e dança da festa junina. 

 

2.2- Definições musicais da escolha de repertório das brincadeiras cantadas. 

Grande parte dos jogos e brincadeiras cantadas utilizados no Projeto contempla as 

definições atuais de brincadeiras e pesquisa de canções da infância feitas pela educadora 

e etnomusicóloga Lydia Hortélio. E são: 

A) Brinquedos Melódicos 

 Brincos 

 Acalantos 

 

B) Brinquedos Ritmados 

 Parlendas 

 Trava-línguas 

 Fórmulas de escolhas 

 Lengalengas 

 Brincadeiras de mão 
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C) Brinquedos rítmico-melódicos 

 Brincadeiras de mão 

 Rodas cantadas 

 Histórias com música e rimas 

 

D) Brinquedos melódicos- ritmados 

 Rodas de versos 

 Histórias cantadas 

 

Essa classificação abrange: texto literário e musical, espaço/tempo, movimento, 

geometria do brinquedo, representação simbólica, dinâmica da interação, capacidades 

de perceber acuradamente a música; ouvir, imitar, transformar, criar ritmos, pulsos, 

alturas, melodias, células rítmicas e melódicas, nuances expressivas, timbres, acentos, 

dinâmicas, tempo e ornamentos, bem como criação de texturas musicais, com diversos 

pensamentos simultâneos e independência nas atividades em conjunto. 

Confirmando estes conceitos, temos, segundo afirmação de Dias (1996), que as cantigas 

de roda fortalecem elos afetivos e culturais. As cantigas e a roda sempre representam 

uma das sólidas pontes entre avós e seus netos, pais e filhos. Brincando com símbolos, 

assumindo papéis diferentes na representação ou simplesmente recitando um verso no 

centro da roda, as crianças assumem diferentes personalidades e experimentam distintas 

emoções - vivências que os ajudam a construir a própria identidade. Brincando, elas 

desenvolvem sua capacidade de socialização, de pensar junto, de centrar, cooperar. Ao 

longo da vida, a “roda” terá cenários be   ais a plos: a escola, o trabalho, a cidade, o 

país e a família que o adulto vier a formar. E dessa forma, as cantigas podem ser 

comparadas a baús que guardam diferentes tesouros e, por isso, tem crescido o número 

de educadores e músicos que procuram recuperar a força e o brilho destes tesouros. 

 Segundo Hortélio (2006), a Música da Cultura Infantil é uma música com movimento, 

aliada à representação e a uma geometria no tempo. É uma música no corpo, próxima ao 

outro, com o outro, movida pura e simplesmente pela livre vontade de brincar. É a 

cidadania plena, por índole e direito, sensível, inteligente. Sua prática proporciona o 

exercício espontâneo da música em todas as suas dimensões, mesmo que de forma 
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elementar, e se constitui, por si mesma, a base de uma educação do sensível e 

pressuposto fundamental da identidade cultural. A música tradicional da Infância 

representa, em todas as Culturas, a expressão mais sensível da alma de um povo. Isso 

mostra a necessidade evidente de nos atentarmos para o cultivo da Música da Cultura 

Infantil. A alegria da música, o gosto pelo ritmo, o movimento, o caráter próprio de 

cada brinquedo, o tom característico de cada cantiga, tantas formas e possibilidades de 

expressão, de trocas afetivas e convívio inteligente precisam ser favorecidas às crianças, 

sentimos e, mais alto, queremos. Estamos vivendo um tempo de muitos estímulos, mas, 

certamente também, de muitas solicitações desencontradas. 

 

Ainda segundo Hortélio (2006), é preciso recuar um pouco para refletir, entre outras 

coisas, sobre o sentido de origem e o sentimento de nacionalidade. Temos sido 

avassalados por intromissões inaceitáveis, por um assédio maciço de valores estranhos à 

nossa Cultura. Até aos rincões mais longínquos do país se estende o processo perverso 

de destituição da alma nacional. Uma história antiga. Decorre disso, provavelmente, o 

sucesso das investidas mais modernas. E em meio ao desacordo geral, encontram-se 

nossas crianças. Urge refletir: o que significa, para nós, termos nascido no Brasil o que 

nos faz diferentes? Qual é a nossa graça? A nossa fé? Que aspirações temos?  Em que 

consiste o nosso valor e quais serão nossos versos na Roda das Crianças do Mundo? 

 

Nessa tarefa de reconstrução, de busca de nossa alma ancestral, é a própria Música da 

Cultura Infantil o instrumento mais precioso. Por meio de sua prática estaremos 

restabelecendo o laço afetivo com a língua – a língua mãe, aquela que os poetas 

populares ainda conhecem, primeiro passo para construção da identidade cultural e da 

cidadania - e com a língua mãe musical – a canção popular, começando pelos 

Brinquedos Cantados, tão carregados do encanto e dos mistérios da Infância da raça, 

dos múltiplos arquétipos de nossa Cultura. Estaremos favorecendo também, certamente, 

uma disposição fundamental para a Beleza, o Imaginário, o Sonho. 

  

De resto, nunca foi tão necessário Cantar. E, num país ele mesmo menino, é preciso que 

venhamos a redescobrir o signi icado e o valor da In ância, e viver o “to ” e as 

dimensões da Cultura da Criança, certos de que estaremos restabelecendo o laço afetivo 

com a língua mãe com a língua mãe musical. 
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É preciso desenvolver uma inteligência sensível, encontrar caminhos para a alegria e 

afirmar a vida na interligação. E, se quisermos, verdadeiramente, fazer justiça às 

crianças, teremos que desafiá-las, através de sua própria cultura. É preciso, porém, 

estarmos conscientes de que o mundo é diferente, único em cada coisa e são imensas as 

promessas de podermos nos reconhecer na di erença e no jogo in inito da “unidade na 

diversidade”. Por isso  es o, nunca foi tão necessário o esforço pela cultura, pela 

Identidade Cultural, como alavanca que é de uma aproximação inteligente e 

enriquecedora para a família humana. Toda criança gosta de música, poesia, brinquedo. 

Não será, pois, oportuno favorecer sua índole e levá-las a tocar seu destino com 

confiança? 

Somado a isso, temos que: 

 

A voz é o instrumento natural do ser humano. Por isso é 

importante que seja explorada antes do trabalho com os outros 

instrumentos, que poderá ser desenvolvido posteriormente. A 

ação de cantar faz parte do dia a dia infantil. A descoberta da 

voz ajuda a criança no seu autoconhecimento e a conduz ao 

encontro de um instrumento que lhe pertence e que pode ser 

utilizado de maneira expressiva e criadora. (Loureiro e Tatit, 

2013,p.10). 

 

2.3- O jogo norteando práticas musicais 

Tanto no idioma francês, como em inglês e alemão, o termo usado para tocar (música) é 

traduzido por brincar, jogar. Mesmo o verbo tangere - do latim, tanger em português, 

e pregado para “tanger cordas”- tem o de, entre outros significados, os de saborear, 

gostar, tentar e experimentar. Dessa forma, a música contém os elementos próprios do 

lúdico, como desafios, surpresas, estímulos e elementos manipuláveis para a 

representação, criação e recriação. 

Não há brincadeira sem criatividade, da mesma forma que a música só se faz criando, 

ao inventar, ao compor, ao improvisar, ao apreciar, ao interpretar, ao recriar. Não 

existem duas leituras iguais de uma mesma obra musical. Há materiais e conteúdos que 

levam a maior ou a menor condição de criatividade, mas toda atividade musical é 

criadora por si só. 
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Ensinar brincando implica favorecer o aprender brincando, por isso, quanto aos jogos, 

temos, para Kishimoto (2000), o jogo e a educação envolvendo a tradicionalidade, a 

oralidade e o conservantismo dos jogos tradicionais infantis, suas origens e aplicações 

no decorrer dos anos nas diferentes civilizações engendradas na cultura brasileira, que 

são de fundamental relevância. A autora busca a origem desses jogos, nas três formas 

culturais que são consideradas, como formadores da cultura brasileira, sendo elas a 

portuguesa, indígena e a africana, atribuindo a origem ou os ensinamentos de alguns 

jogos aos índios, portugueses e negros. Para ela, o jogo, o brinquedo e a brincadeira e 

suas relações com a educação guardam o conceito de jogo infantil e suas características 

apresentam-se com maior clareza, pois nos remetem a uma investigação sobre as 

características do jogo, e, por meio desses, é possível tecer características próprias e 

comuns ao jogo e à realidade infantil. 

 Kishimoto (2001) nos diz que o jogo tradicional infantil é uma modalidade do 

fenômeno jogo, e é identificado como elemento folclórico de uma determinada 

sociedade. Desta forma, por ser parte integrante do folclore, é anônimo, universal, 

tradicional e conservador, e perpetua-se por meio de transmissão oral. O jogo 

tradicional infantil é também anônimo, pois suas origens são desconhecidas, podendo 

sofrer modificações nas diversas sociedades, nas quais ocorrem essas manifestações 

lúdicas. 

O jogo tradicional infantil é um tipo de jogo livre, espontâneo, 

no qual a criança brinca pelo prazer de o fazer. Por pertencer à 

categoria de experiências transmitidas espontaneamente 

conforme motivações internas da criança, ele tem um fio em si 

mesmo e preenche a dinâmica da vida social (Kishimoto, 2001, 

pág. 16). 

 

Câmara Cascudo (1988) identifica a possível origem de alguns jogos infantis e descreve 

como estes se manifestam na sociedade brasileira. Mesmo que tenham ocorrido 

variações de região para região, possivelmente derivam da mesma cultura. Há 

contribuição dos portugueses na formação dos jogos de cultura brasileira: os versos, as 

adivinhas e as parlendas. Entretanto, isso não quer dizer que todo o conteúdo desses 

jogos teve necessariamente sua origem na cultura lusa, pois muitos provêm de povos 

primitivos e antigos, como é o caso da pipa, trazida pelos portugueses e que é originária 
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do Oriente, e o jogo de pião, que, segundo historiadores franceses, é originário dos 

povos gregos e romanos. 

Os índios também contribuíram para a inserção, em nossa cultura, de jogos e canções 

que podemos considerar como tradicionais, pois se mantiveram vivos em nossa cultura 

até a atualidade. Estes jogos quase sempre estavam relacionados com a natureza que 

rodeavas as tribos e os índios e seus elementos que despertavam verdadeira fascinação 

pelas crianças portuguesas. Os indígenas também nos transmitiram ensinamentos de 

como confeccionar bonecas de barro, dançar e praticar jogos com imitações de animais. 

Considerando as influências, impossível deixar de citar as dos povos africanos, que, 

durante anos, foram escravizados em nosso país. As manifestações lúdicas dos meninos 

e meninas negras são frequentemente notadas e presentes nos engenhos de açúcar, na 

casa grande e nas senzalas, com os jogos de faz de conta e jogos com movimentos que 

incluíam nadar e brincar. 

Cabe relacionar a obra do pintor Holandês Bruegel  1560) “Jeux d`En ant”, visto na 

Figura 11, que pintou um quadro sobre tela, descrevendo os jogos infantis. Jogos estes 

encontrados até hoje, em sua maioria, na rotina das crianças. É possível, pela 

observação da imagem, identificar os recursos, jogos e práticas dos brincos e 

brinquedos da infância, e perceber que ainda se assemelham e se mantêm com quase os 

mesmos formatos, mesmo com séculos de diferenças e registros. Ressalte-se a 

observação para os jogos de bolinhas de gude, cabra- cega, bambolê, pega-pega, pula- 

cela, cinco-marias e subir em árvores. Tais jogos fazem parte do imaginário infantil, e 

são constatados e presentes na escola pesquisada em questão e na comunidade próxima 

de onde procedem os escolares. 

Ainda para os jogos com música, Gainza (1977) afirma que a educação, enquanto 

promotora do desenvolvimento integral do ser humano, recorre às mais variadas formas 

de mobilização, essencialmente inspiradas no jogo, modelo natural de crescimento. Por 

meio do jogo espontâneo e do jogo educativo, a criança adquire novas experiências a 

partir da manipulação ativa da realidade que a rodeia, desfrutando, por consequência de 

uma crescente compreensão e capacidade de manipular tanto a realidade como seu 

mundo interior. Acrescente-se que infância musical implica em jogo, liberdade, 

descoberta, participação e outras atitudes positivas que determinarão decisivamente as 

condutas e o desenvolvimento posterior do futuro músico, aficionado musical, adulto. 
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     Figura 11- Pintura de Pieter Brueghel (Jeux d`Enfant -1560) 

 

2.4- Brincadeiras Cantadas 

As canções e as brincadeiras da infância são atividades extremamente ligadas a 

movimentos e representações que promovem a aproximação pura e simplesmente pela 

livre vontade de brincar e expressar, como é possível observar na Figura 12. Essas 

práticas possibilitam o exercício espontâneo da música em todas as suas dimensões. 

 

As crianças vivenciam os elementos musicais de forma integrada. O ritmo é 

experimentado por meio dos movimentos e das marcações de tempo, com isso, 

pulsação, andamento, métrica e outros conteúdos especificamente musicais são sentidos 

e interiorizados a partir dessas práticas. O mesmo processo ocorre com relação aos 

elementos melódicos: o canto, a afinação, as frases e a forma musical que vão sendo 

percebidos intuitivamente pelo contato e pela vivência com essas, de forma integrada, 

com todas essas dimensões acontecendo ao mesmo tempo. 

 

Para Kishimoto (2001), Huizinga (1999) e Chateau (1987), as cantigas contemplam o 

aspecto afetivo, ou seja, sempre que a criança brinca, o prazer e o divertimento se fazem 

presentes, o que, para esses autores, é imprescindível para que o próprio brincar possa 
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ocorrer. Sem esses elementos, altamente benéficos para a criança e seu 

desenvolvimento, uma atividade não se define como lúdica. 

Segundo Alencar (2003), temos o fazer musical como contato entre realização acústica 

de um enunciado musical e seu receptor, seja este, alguém que cante, componha, dance 

ou simplesmente ouça. A produção musical ocorre por meio de dois eixos, a criação e a 

reprodução, que garantem três possibilidades de ação: a interpretação, a improvisação e 

a composição. Dessa forma, a linguagem musical deve contemplar atividades como o 

trabalho vocal, interpretação e criação de canções, brinquedos cantados e rítmicos, jogos 

que reúnam som, movimento e dança, jogos de improvisação, sonorização de histórias, 

elaboração e execução de arranjos vocais e instrumentais, invenções musicais, 

construção de instrumentos e objetos sonoros, registro e notação, escuta sonora e 

musical sendo escuta atenta e apreciação musical, reflexões sobre produção e a escuta. 

 

                                 Figura 12 - “Salão Francês” 

Gainza (1977) diz que o jogo musical e a improvisação em suas formas livres e 

“pautadas” contribue  ativa ente para a  obilização e o  etabolis o das estruturas 

musicais internalizadas, bem como promove a absorção de novos materiais e estruturas 

mediante a exploração e manipulação criativa dos objetos sonoros. 
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É importante ressaltar que, na sequência, serão apresentadas e expostas cantigas como 

um meio educacional. São elas cantigas que fizeram parte do trabalho de campo, não 

sendo a totalidade do projeto anual, mas as prediletas das crianças, escolhidas com o 

intuito de facilitar a compreensão das ideias, dos exemplos, das manifestações, das falas 

e dos registros do processo.  

As brincadeiras e jogos cantados serão descritos da maneira como foram vivenciados, 

dentro das escolhas de repertório e técnicas utilizados pela professora para interação dos 

jogos e brincadeiras cantadas com o ensino da música. O resgate do ensino musical de 

transmissão oral e sua associação a projetos interdisciplinares e linguagens curriculares 

da escola fazem parte de todo o processo e estão descritos conjuntamente na sequência a 

ser apresentada, sendo explicadas uma a uma e dentro do que foi pensado como divisor 

para escolha de repertório de práticas. 

A apropriação das canções pode ocorrer como um meio que absorva tanto a vontade da 

criança de se movimentar e cantar quanto o projeto traçado para a sua escolarização, 

evidenciando os objetivos propostos e as possibilidades de trabalho que os contemple, 

dentro de um programa de Educação de Arte/Música na escola. 

É preciso retomar, neste momento, que a descrição e divisão dos brinquedos e 

brincadeiras cantadas estão dentro do proposto pela etnomusicóloga Lydia Hortélio, 

descritos anteriormente nesta dissertação. 

Temos, a princípio, descritos e aplicados, no Projeto, os Brinquedos Melódicos 

divididos em Brincos e Acalantos. Segundo Melo (1985), Acalantos são: 

A cantiga de berço, o suave embalo e aconchego nos braços da 

mãe ou amas carinhosas, foi sempre, em todos os povos, o 

primeiro gesto de solidariedade ao recém-nascido. A vida 

começa, realmente com o primeiro ninado da parteira, o acalanto 

inaugural, recebido sempre pelo bebê com gritos e protestos 

terríveis. (p.23) 

 

Os Acalantos para afastar bichos que poderiam levar os meninos, protegê-los, ameaçá-

los, estão muito presentes em cantigas de ninar em nossa cultura. Essa parte do 

repertório do projeto é, sem duvida, o que mais soma contribuições de canções e 

variações de diversas letras e cantos, co o “Tutu Mara bá” e “Bicho Papão”,  ue 
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acabam por terem a mesma função, com nomes diferentes nas diversas casas dos 

meninos.  

Os Brincos são canções que entretêm e animam os bebês e as crianças, sendo 

geralmente cantados e com poucos sons, envolvendo, também, o movimento corporal e 

elementos comuns, como cavalinho e balanços. 

Tanto os Acalantos quanto os Brincos costumam ser as primeiras canções que 

intuitivamente cantamos para os bebês e crianças menores. Eles foram elos inicias da 

turma e do projeto por estarem presentes em um senso musical coletivo da turma.  

Nessas definições, encontramos: 

Tum, Tum, Tum - com as duas mãos juntas, palma com palma, à altura do peito, 

enquanto os dedos representam o diálogo, batendo u  no outro: “tu , tu , tu ”, os 

polegares; “ ue  será”, os dedos mindinhos; “dona  ari uinha”, os indicadores; “pode 

entrar”, os anelares. “Õ lê, ô lê, ô lê, Õ lê, ô lê, ô lá, Õ lê, ô lê, ô lê, Õ lê, ô lê, ô lá. Oi, 

compadre! Oi, co adre!” Os dedos   dios passando u  pelo outro. E beijinhos! Desse 

brinco foram feitas variações com os mesmos movimentos, feitos pelas crianças em 

roda, palmas de uns com palmas de outros aos lados. 

Essa canção foi apresentada nos inícios dos encontros musicais e acabou por ser uma 

das canções mais conhecidas do projeto. Com o passar das aulas, foram vistas variantes; 

na prática, em que as crianças faziam os movimentos individualmente, assim como em 

roda mão com mão. Era comum ouvir as crianças relatarem que cantavam essas canções 

e brincos em casa para seus irmãos menores e que, ao cantarem, os irmãos sorriam, 

brincavam, se acalmavam, paravam de chorar. 

Além de a cantiga contribuir para o ritmo e as melodias musicais, percebe-se a 

simbologia presente no contexto educacional e social, considerando que as crianças com 

as cantigas infantis se expressam tentando representar gestualmente e corporalmente 

elementos do meio externo cotidiano. 

O mesmo se observa na canção do Serra, Serra, em que os brincantes, divididos em 

duplas, sentados no chão, um de frente para o outro, de mãos dadas, fazem movimentos 

que lembram o vai e vem do serrote, a serrar (Figura 13). Junto com os movimentos que 

podem ser rápidos ou lentos, dependendo de como a parlenda está sendo cantada, as 
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crianças vão contando e cantando a melodia da cantiga, envolvendo o andamento 

musical e suas dinâmicas, interligando o fazer, o pensar e o sentir, considerando que as 

canções são compostas por inúmeros signos sociais e culturais que devem ser 

codificados para que ocorra a ação do brincar, fazendo interagir o pensamento, o ato 

motor e o prazer em brincar, características indispensáveis para que o jogo ocorra. O 

Serra-Serra é outra das canções que as crianças levavam para seu convívio familiar e 

que geravam relatos de práticas coletivas com irmãos e primos menores que 

demonstravam sorrisos e a certificação de que os brincos e os acalantos tocam as 

crianças de diversas idades. As letras vinha  alteradas e  “serra o papo da titia” e 

“serrador”,  as se pre co   ovi entos iguais aos de serrar. Cada criança pode 

escolher melhor a maneira de fazer o movimento do serrote, proporcionando uma 

interação entre pensamento e ação corporal, além de se configurar como interação 

matemática, já que envolve contar quantas tábuas já serrou com seus movimentos de 

corte, evitando, desta forma, uma acomodação na memória dos movimentos propostos 

pelo professor e as letras da brincadeira no decorrer da sua reprodução, de uma maneira 

lúdica, sem transformar o jogo infantil em mera tarefa escolar. A criança brinca e o 

docente pode atingir seus objetivos musicais, matemáticos, corporais, de leitura e 

escrita, de mundo e de linguagens expressivas. Os acalantos e brincos trazem benefícios 

para a criança pequena, pois estão diretamente ligados às suas aspirações e 

necessidades. 

Após os Brincos e Acalantos, foram escolhidos, para o repertório, os Brinquedos 

Ritmados, sendo eles Parlendas e Trava-línguas, que, assim como os Brincos, também 

são músicas que entretêm e animam bebês e crianças, sendo brinquedos e brincadeiras 

rítmicas com rima e sem música, que fazem grande parte do repertório visto e apreciado 

pelas crianças no decorrer das vivências. Entre eles, tivemos: 

 

Em Tic Tac Carambola, os brincantes fazem uma roda, sentados ou em pé.  E uma 

pessoa aponta, no ritmo da música, para os outros, enquanto todos a cantam. 

Inevitavelmente, a letra terminará num brincante, e este sairá da roda. A brincadeira 

terminará quando ficar somente uma pessoa, aquela que está apontando ou uma outra da 

roda. De tanto gostarem das canções, posteriormente, foram feitos movimentos e ritmos 

corporais como palmas, para as palavras “tic” e “cara bola”, e batidas na perna, para o 

“tac” e “u  de dentro”,  ovi entos se  so  para a palavra “ ora”,  ue se 
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transformavam em jogos de som e silêncio, apenas canto e ou apenas ritmo corporal. 

Nota-se a preocupação com a possibilidade de brincar e se movimentar que oportuniza a 

criança a ser livre de gestos e experiências, padrões que provêm dos docentes. As 

atividades, canções, jogos de escolhas e ritmos inerentes às crianças foram feitos e 

recriados muitas vezes do jeito delas; outras vezes, recriados da forma apresentada pelo 

professor, para desenvolver os conteúdos musicais e silábicos de leituras e escritas 

posteriormente feitas em sala em conjunto com os jogos.  

 

       Figura 13 - Registro da brincadeira cantada “Serra- Serra- Serrador.”. 

Junto a esta prática de brinquedos ritmados e fórmulas de escolhas, foi executado, em 

aulas, Pinhem, pinhem, no qual se segura, com a ponta dos dedos, a pele das costas da 

 ão das crianças, levantando para ci a e para baixo no rit o da cantilena. No “jeribá” 

cobrem o rosto com as mãos. Também se executou o Lenga, la lenga, no qual um par 

de crianças, um de frente para o outro, recita a parlenda e põe as  ãos co o no “Par ou 

í par”. Que  coloca  ais dedos diz “papa” e acena para trás por ci a dos o bros; 

quem coloca menor nú ero de dedos diz “ a a” co  os braços ao longo do corpo, 

 ovendo as  ãos para trás; se coloca  a  es a  uantidade, dize  “gô go” e bate  a 

mão na boca. 
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Nessa fase do desenvolvimento, o professor contribui para o aumento do acervo de 

jogos, brincadeiras e canções das crianças para que elas possam aproveitar esse 

conhecimento nas horas de lazer, na comunidade, nos recreios, momentos livres e 

coletivos propiciados em espaços de convivências. 

Junto aos brincos, acalantos e parlendas, eram necessárias, para o início dos jogos e das 

brincadeiras, as Fórmulas de escolhas, as lengalengas e, em seguida, as brincadeiras de 

mão. Para esses repertórios, tínhamos: Lá em cima do piano e Pimponeta, em que as 

crianças, com as mãos fechadas em punho, ficam em volta de quem escolhe, que vai 

batendo de mão em mão até terminar a parlenda. A escolha é feita por exclusão. O 

último que fica é quem vai pegar. Não que fosse fácil de coordenar, mas, essas fórmulas 

e escolhas eram tidas como imparciais e aceitas como normas de convivência; além de 

fazerem parte do repertório musical, rítmico, tinham rimas e métricas dinâmicas 

musicais presentes a serem desenvolvidas nos processos musicais e passavam a ser ritos 

obrigatórios para outras práticas no projeto. As crianças esperavam pelos momentos de 

escolhas e, com o passar do tempo, foram agregando novas possibilidades para as 

escolhas de início de jogos. 

Os Brincos e Acalantos estiveram muito presentes nas aulas, desenvolvendo o toque, o 

contato das crianças com os dedos, com sons da sua própria voz, com sons e silêncios 

trabalhando a pausa musical, com o tempo musical e o desenvolvimento do ritmo pela 

voz e fala junto com lengalengas, fórmulas de escolhas para iniciar os jogos, parlendas e 

brinquedos de mão. 

Enquanto educadora, fui buscar, dentro de mim, as marcas e as lembranças da minha 

infância, tentando recuperar os jogos, as brincadeiras e as canções presentes no brincar. 

A isso, foram somadas brincadeiras e rodas pesquisadas, definindo-se a continuação do 

repertório com os Brinquedos Rítmico-Melódicos que envolvem as brincadeiras de 

mão, as rodas cantadas e as histórias com música e rimas. Para tal, temos: 

Abra a roda, tin dô lê lê 

Essa era uma das cantigas mais cantadas, ela geralmente abria os momentos que 

passaríamos juntos. Essa canção, que é um brinquedo cantado, apresenta uma 

simbologia presente no contexto educacional, no qual a criança se expressa tentando 

representar gestualmente e/ou corporalmente elementos do meio contido nas letras. A 
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diversidade rítmica e de andamentos musicais presentes eram acompanhados por 

percussão corporal em algumas das propostas intercaladas entre a professora e as 

crianças, como bater os pés, tin dô lê lê; bater as mãos ou ainda dar voltinhas, 

requebradinhas, andar como trenzinho, dar marcha à ré. Conceitos de dinâmicas 

musicais também são apresentados ao se dizer e se cantar baixinho tin dô lê lê. 

Ao identificar os símbolos do meio externo e representá-los mentalmente, a criança 

torna-se apta a brincar com as cantigas com muito mais inteligibilidade, pois consegue 

compreender o seu brincar. As manifestações corporais durante a aplicação dessa 

metodologia, que tem as cantigas infantis como eixos centrais, quase na totalidade, 

dependem da codificação dos símbolos e dos elementos presentes nas letras das 

músicas. 

Isso se aplica a alguns outros brinquedos cantados apresentados no projeto, como O 

Camaleão, brinquedo em que a turma começa a cantar e uma criança, com a ideia de 

formar uma fila que seria o rabo do camaleão, saem passando entre um e outro no ritmo 

da cantiga; ao final, toca o que estiver mais próximo, que passa por debaixo da perna 

dela e passa a seguir o primeiro, segurando-o pela cintura. Assim fazem até passarem 

todos, formando o camaleão. Daí em diante passam a dançar representando o bicho e se 

utilizando dos andamentos musicais como lento, saltando, correndo etc, até que se 

cansem e caiam uns por cima dos outros em grande algazarra. 

As cantigas permitem o fazer, o pensar e o sentir, sendo compostas de inúmeros 

elementos sociais e culturais. Dessa maneira, ocorre a ação do brincar, fazendo interagir 

o pensamento, o ato motor e o prazer dos jogos e brincadeiras, proporcionando uma 

intenção entre o pensamento e a ação corporal, evitando uma acomodação na memória 

de um movimento proposto pelo professor e sua reprodução no decorrer do brincar, 

como é possível se observar na Figura 14. 
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                      Figura 14 - Prática Musical e corporal nas atividades e vivência 

Incorporando rodas, brinquedos e brincadeiras cantadas melódicas e rítmicas, temos, 

também, De abóbora faz melão. Nessa roda, um brincante sai dançando pelo centro, 

enquanto canta-se a  úsica. Quando chega o “ az doce sinhá”, ele para e   rente a 

alguém da roda e faz, com as mãos, uma imitação de panela. A criança em quem ele 

parou fica fazendo de conta que está mexendo o doce na panela. Quando a música 

chegar e  “ ue   uiser dançar”, esses brincantes saem pelo centro da roda de mãos ou 

braços dados. No momento em que se canta “Ele pula, ele roda, ele  az 

re uebradinha...”, as crianças ficam de frente umas para as outras e fazem o que a letra 

está pedindo. Recomeça-se a música e esses dois saem pela roda para convidar mais 

dois brincantes a entrarem na brincadeira. Assim vai acontecendo, até que todos entrem 

na roda. Percebem-se, neste jogo, o tempo musical, a estrutura e forma da música; 

percebe-se, também, em que refrão as canções se apresentam diferentes, com os gestos 

e, também, com a forma de se jogar.   

Outra roda cantada feita em sala foi o Sai, Sai, Piaba, com uma criança no centro, a 

parte A da canção. Crianças dançam em roda ou ficam batendo palmas paradas no lugar, 

enquanto a criança do centro improvisa movimentos livremente. Na parte B, a criança 
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que está no centro escolhe alguém da roda e se coloca na frente dele fazendo os 

 ovi entos sugeridos pela letra e ter ina co  u a “u bigada”. A criança escolhida 

vai para o centro da roda, e a dança continua. O tempo musical, o contato assim como o 

canto e a fala fazem parte dos jogos. A prática de roda se apoia em vivências anteriores 

de roda para sua execução. Com a umbigada sendo um movimento preciso e exato, a 

criança deve ter domínio do tempo musical, da letra e de seus movimentos para poder 

interagir dentro da proposta. Essa foi uma das rodas mais significativas por oportunizar 

as crianças manifestarem-se por meio de todo o seu corpo, assim como a roda de nomes, 

que coloca as individualidades no coletivo. Nessas rodas de nomes, e que eram as mais 

pedidas, encontrava-se o Bambu, tirabu, no qual, com a roda girando, a criança que é 

chamada vira para fora sem soltar as mãos, ficando com os braços cruzados sobre o 

peito. Depois que todos viram para fora, o brinquedo continua girando novamente, cada 

um ou todos de uma vez, para dentro, e havendo o recomeço. É presente a importância 

do coletivo, da voz solo, depois em coro, com todas as crianças em roda. Nesse tipo de 

roda, possibilita-se a percepção das formas musicais, da escuta e da oportunidade de se 

colocar individualmente e coletivamente na roda. As risadas pelos movimentos e pela 

junção dos corpos interligados eram rotineiras, a percepção do olhar e da interligação 

das crianças na roda eram ainda mais presentes nessa prática. 

Para estes relatos, é possível ressaltar que, de uma maneira lúdica e sem transformar o 

jogo infantil numa tarefa escolar, a criança brinca e o docente pode atingir objetivos 

pré-estabelecidos. Nota-se sempre a preocupação com a possibilidade de brincar e se 

movimentar, oportunizando gestos livres e exigências padrão que provêm dos docentes, 

para atingirem conteúdos e objetivos esperados no ensino/aprendizagem. Nesse caso, 

como no da identidade vocal e pessoal, esses aspectos não são atingidos apenas pelo 

nome, mas pela junção deles em sala, níveis de escolaridade e sua colocação no grupo, 

escola e espaço coletivo da comunidade e de mundo, partindo do individual para o 

coletivo e o contrário. 

Nas rodas cantadas, tivemos Corre Cotia, uma das cantigas mais tradicionais das 

práticas escolares. Nessa brincadeira, deve-se escolher um objeto (um lenço). Depois de 

escolhido o objeto, todos os brincantes ficam sentados em roda de olhos fechados. Um 

deles com o lenço, na mão, deve correr em volta da roda, estabelecendo um diálogo 

musical com a roda, enquanto ele pergunta se pode jogar o lenço, os outros recitam o 

texto até o final. Quando terminar (ou antes de terminar) o lenço é colocado atrás de 
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alguém da roda. Todos abrem os olhos e quem está com o objeto atrás deverá apanhá-lo 

e correr para pegar quem o colocou. O portador do lenço, conseguindo pegar o outro, 

antes que ele sente no seu lugar, deverá ir para o centro da roda; quando isso acontece, 

todos co eça  a recitar “galinha choca, co eu  inhoca, saiu pulando,  eito pipoca”! 

Se aquele que colocou o lenço conseguir sentar primeiro no lugar do outro, será o 

próximo a rodar com o lenço na roda para começar a brincadeira. Durante a recitação do 

texto, é importante que todos da roda estejam de olhos fechados, para a brincadeira ficar 

mais divertida. O prazer do jogo e do canto envolve essa cantiga, na qual a 

concentração, o tempo musical, a rapidez corporal fazem parte de momentos com 

muitos movimentos e interação entre os alunos. Com um texto bastante conhecido pelas 

crianças, por sua imagem musical e corporal, o jogo não deixa de ser repetido em 

diversos momentos, solicitado pelas crianças. Ainda de maneira lúdica, o meio 

educativo musical possibilita que os objetivos sejam atingidos, respeitando esse 

universo vivido pelas crianças. 

As rodas nos proporcionam brinquedos ritmados, feitos geralmente em duplas, ou em 

pequenos grupos, constituem os jogos de rimas com batidas e ritmos corporais de mão, 

pernas, braços, palmas consigo, com o outro. Isso contribui para o desenvolvimento do 

esquema corporal da criança, contemplando os objetivos da educação musical. 

Mostrando a importância do conhecimento que a criança tem, e deve ter, do seu próprio 

corpo, para que ocorram as interações com o meio e com as outras crianças. São 

possíveis várias formas de brincar com estas cantigas.  

Após serem aprendidas as batidas e os ritmos das falas e do corpo, elas se alteravam em 

questão de ordem e escolhas das crianças. Incialmente, as cantigas foram apresentadas 

desta forma: Ai ona, ona ê, cadeirinhas de pom pom (ai ona, ona ê). Palmas consigo 

mesmo/com o outra em frente/consigo mesmo/cadeirinha de pom pom (6 vezes), depois 

consigo mesmo/com o outro da frente (3 vezes) “uni supe, supe, supe”. Variações  eitas 

em grupo foram infinitamente trabalhadas pelas crianças. O gosto e as descobertas 

faziam destas práticas cotidianas, com movimentos, músicas e ritmos em formas de 

jogos, interação e diversão além de conhecimento. Junto com ela, também tivemos Pisa 

no Chiclete, registrado na Figura 15, pelo desenho do aluno Lucas, no qual todos em 

roda vão cantando a música e fazendo o que se pede: “pisa no chiclete”, todos põem o 

pé para frente e fingem “pisar nu  chiclete”; “dá u a rodadinha”, todos rodam; “chi re 

de capeta”, todos fazem o chifre. Representa-se a forma que pede o texto. No caso 
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“dança da galinha”,  uando a  úsica chegar e  “coci, coci...”, todos vão pulando 

cruzando e descruzando as pernas, parecendo u  “polichinelo” se   ovi ento dos 

braços. Quando terminar a música, todos param e quem estiver com pernas abertas 

(descruzadas) tem que rebolar. Nessa hora, canta-se uma música para a pessoa rebolar. 

Em seguida, ela retorna à roda, continuando a brincadeira. Algumas vezes, pode-se 

variar o andamento ao cantar a música, cantando mais rápido ou mais lento. 

Podemos dizer que as imagens são os significados que cada símbolo contém e o 

conceito é o significado dado a determinado símbolo pela sociedade na qual o ser 

humano está inserido. Portanto, o símbolo apreendido pela criança possui a imagem e 

um conceito estabelecidos por meio de seu modelo interno. Esses símbolos possibilitam 

a criança manifestar, por meio de desenhos, seus pensamentos, gostos, aspirações e 

necessidades. 

Registros como esse aconteciam e eram, por vezes, feitos em papel sulfite ou painéis 

coletivos, com a utilização de tinta, giz de cera, lápis de cor, ou ainda, em sala, no 

material de alfabetização utilizado pelas professoras polivalentes nas próprias salas de 

aula. As cantigas eram registradas de diversas formas pelas crianças em cadernos e 

apostilas oferecidos pela Prefeitura de São Paulo. 

 

   Figura 15 - Registro da brincadeira da “Dança da Galinha ”-Pisa no chiclete. 
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Ainda na linha do jogo anterior, tivemos, nas aulas, Ana Maria. As crianças formam 

uma roda e começam a pular sem sair do lugar, no ritmo da parlenda, os pés bem 

próxi os. Quando dize  “vige”, dão um pulinho maior e caem com os pés um pouco 

afastados. Retomam as parlendas um pouco mais rápido e, quando dizem novamente 

“Vige!”, caem com os pés ainda mais separados. Assim vão acelerando e aumentando o 

afastamento dos pés, até que chegam cada uma no seu limite, vão caindo e saindo da 

roda. É vencedor aquele que conseguir ficar mais tempo em pé. Ao final, ao caírem no 

chão uns sobre os outros, faziam o prêmio dos desafios, muito movimentado e 

envolvendo ritmos e andamentos musicais. As crianças adoravam substituir o nome da 

Ana Maria pelos deles e jogarem e repetirem o jogo até fisicamente se cansarem. 

Ao lado desses temas, ainda de lengalengas, brinquedos de mãos e de rodas, 

encontramos brinquedos ligados a ler e a contar, que, além de brinquedos musicalmente 

geralmente voltados ao ritmo, à forma musical, timbres com sons de palmas e pés, 

auxiliavam nas práticas pedagógicas de sala de aula. São eles: Nós Quatro, registrado 

na Figura 16, em que os brincantes, divididos em grupos de quatro em quatro, formam 

uma cruz, sendo dois em dois, u  e   rente ao outro, recitando a parlenda “nós  uatro”, 

com palmas consigo mesma/com as outras laterais, dos dois lados; “eu co  ele”, palmas 

consigo mesma/com o outro do lado; “eu se  ele”, palmas consigo mesma/com o outro 

do outro lado; “Nós por ci a”, palmas consigo mesma/com o outro da frente no alto; 

“nós por baixo”, palmas consigo mesma/com o outro da frente abaixados. É possível a 

variação de andamento do jogo em mais rápido e mais lento na repetição da brincadeira. 

O desafio é não se perder entre os colegas com quem o brincante deve estar 

“conversando”, ou seja, batendo palmas com as pessoas exatas segundo o canto. Como 

variações sempre são possíveis, considerando o grupo de tempos em tempos, as crianças 

resolvem se dividir em nós oito, nós todos, trazendo não apenas o andamento musical e 

a coordenação motora para o foco, como também a contagem e a matemática sempre 

passada a ser ludicamente trabalhada, pela fala das professoras de sala. Esse jogo foi um 

grande facilitador para abordagem dos números com as crianças. 

No ABC, os brincantes, em dois e com possível variação para roda, batem palmas 

consigo mesmos para começar e entre cada letra. Nas vogais, palmas por baixo da perna 

levantada, trocando de perna cada vez; nas consoantes, palmas cruzadas com a outra em 

frente; no “X”, uma rodadinha com as mãos cruzadas sobre o peito e as palmas para 

fora; cruzado co o está, pal as co  a outra e   rente no “Z”, “Z”. Brincando e  roda: 
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segue-se a mesma movimentação, mudando as palmas cruzadas das consoantes por 

palmas laterais. Esses procedimentos são tidos como incentivadores e facilitadores pelas 

professoras polivalentes de sala como importante iniciação das crianças para o contato 

com o alfabeto e as definições de vogais e consoantes. 

Também ocorreram, nas aulas, jogos com corridas e rodas de versos. Foram eles: Barra 

manteiga, que é um jogo de pegar, em que os brincantes formam duas fileiras colocadas 

uma de frente para outra. Uma criança do grupo A dirige-se ao grupo B falando os 

versos e batendo na palma da mão de cada criança; em sequência (todas ficavam com a 

palma da mão estendida para receber os “Bolos”), a últi a criança a “levar o bolo”, 

quando se chegava ao final do texto, saía perseguida a criança do grupo A. Se 

encostasse nela antes que ela voltasse ao seu lugar, a criança passava para o grupo B. A 

vitória cabia ao grupo que ficasse com o maior número de jogadores. 

Por fim, houve momentos, no repertório das crianças, que contemplaram os brinquedos 

melódicos- ritmados, ou seja, as rodas de Versos e também histórias cantadas como as 

descritas a seguir. 

 

                             Figura 16 - Registro do jogo “Nós Quatro” 
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Em Eu morava na areia, Sereia, as crianças, em rodas, cantam o refrão e, depois dele, 

alguém entra na roda, tira um verso, cantado com a mesma melodia do refrão, e volta 

para roda, que repete a melodia diversas vezes, até que todos que quiserem tirar versos 

assim o façam. Da mesma forma, ocorre em Ciranda Cirandinha e outras tantas rodas 

de versos pertencentes às aulas e ao nosso convívio cultural e musical. Isso foi 

registrado por desenho, que pode ser observado na figura 17. 

Durante a aplicação do trabalho de campo, perguntou-se às crianças, por muitas vezes, 

se elas conheciam aquelas ou outras brincadeiras de roda. Na maioria das vezes, a 

resposta contemplava a cantiga que estava por ser feita, ou ainda, dentre estas citadas, as 

mais comuns do cancioneiro escolar e algumas bem menores, do cancioneiro popular de 

suas famílias e comunidades; percebeu-se que as crianças levavam muito mais canções 

e jogos para sua experiência com a família e comunidade do que o contrário. 

 Assim ressalta Kishimoto: 

Para que uma cantiga seja inserida no universo dos jogos 

tradicionais, ela precisa ser anônima, ou seja, não se sabe qual é 

a sua origem, além da universalidade, conservação no tempo e 

espaço que ela possui e que ela tenha se tornado tradicional para 

a comunidade na qual ela existe. Outra característica volta-se 

para a oralidade que envolve a perpetuação das cantigas infantis, 

sendo esta a característica que explica a força de tais jogos. 

(2001, p.15) 

 

                       Figura 17 - Brincadeiras de roda 
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Esses fatores também são significativos para as diversas leituras e práticas observadas, 

com pequenas variáveis nas maneiras de cantar e jogar as brincadeiras, seja para cada 

região do Brasil, seja para o mundo, onde as fórmulas de jogos como brinquedos de 

mãos e palmas se repetem constantemente e logicamente com textos diferentes, 

significativos para cada cultura. 

Esses exemplos ilustraram a possibilidade de trabalho com os brinquedos musicais 

presentes em nossas culturas e na de outros povos, e, como podemos observar, servem 

ao exercício de muitas questões, sendo o principal delas o efetivo brincar. 

Apresentá-los aqui teve como principal objetivo acenar mostrando a diversidade e a 

riqueza de opções existentes para possibilidades de integração e conteúdo. Considere-se 

que não foram a totalidade de repertório do projeto e que as sugestões e aplicações das 

atividades complementares não são limites para a realização musical. 

Importante é o estimulo do brincar musical, atento para ouvir e aproveitar as 

contribuições trazidas pelas crianças, que oferecem, ao mesmo tempo, o pesquisar e o 

resgate do repertório, das canções, dos jogos e das brincadeiras. Consideram-se seus 

familiares, comunidade, assim como a escola, seus educadores e publicações, 

gravações, escutas e outras criações e presenças de infinitos jogos e brincadeiras 

musicais a serem compostos e conhecidos.  

O jogo infantil tradicional remete a uma convivência social intensa, sendo possível, 

ainda, ressaltar uma de suas funções, como a de propagar a cultura popular infantil de 

uma determinada sociedade. Atualmente, não costumamos ver muito mais, nas ruas e 

praças das grandes cidades, essas manifestações culturais vivenciadas pelas crianças, 

por uma série de motivos, principalmente relativos à diminuição dos espaços lúdicos e à 

violência que se constitui nas grandes e pequenas cidades. Logo, essa função de 

perpetuação da cultura infantil se reduziu às escolas, que ainda mantêm uma 

aproximação das crianças com a cultura popular e tradicional da infância, que, muitas 

vezes, é transformada no cancioneiro escolar.  Atualmente, o papel da escola é abordar 

as canções que são amplamente utilizadas no processo educativo das crianças. Nunca se 

pode deixar de citar que essas canções ainda convivem no mesmo espaço daquela 

oferecida pelo meio fonográfico e pela intervenção da mídia. Mesmo não apresentando, 

em sua maioria, os recursos da voz da criança e de seu vocabulário, ou ainda, de ritmos 
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e regras ligados à infância circulam livremente pelas escolas sendo oferecidos como 

material musical e infantil, mesmo não tendo qualidade, esses fatores permeiam a 

educação auditiva e conceitual da criança. Esses últimos pontos se transformam em um 

dificultador para a escola e para o professor que trabalha com as cantigas tradicionais da 

infância. 

O professor tornou-se responsável por apresentar às crianças diferentes formas 

tradicionais de expressão do povo brasileiro, trazendo o conhecimento, orientando e 

explicando sobre a importância de questões temporais e relacionadas ao 

desenvolvimento da inteligência da criança, do seu gosto e repertório auditivo musical. 

Em outros momentos, as crianças poderão reconhecer e respeitar elementos similares 

percebidos e conhecidos por eles em outras culturas mundiais.  

Abraçando desta forma conceitos de antes, durante e depois; primeiro e último; noções 

de simultaneidade; percepção de duração e pausas, apreciação de estruturas rítmicas e 

melódicas, dinâmicas, andamentos, dentre tantos outros conceitos musicais necessários 

para que aconteça o jogo e a prática musical coletiva e assim reconhecimentos de 

aprendizados e uma prática musical significativa tanto na escola como na comunidade. 

A percepção de duração coexiste em todo desenrolar das cantigas infantis, cabe, ainda, 

ao docente, a função de intervir e provocar desequilíbrios necessários para a 

contemplação desse elemento, promovendo as discussões sequencialmente ás práticas, 

que abordam a noção e duração, dentre outros conceitos considerados importantes, 

inclusive, antes citados, nas descrições de conteúdos musicais aplicados para 

transmissão as crianças do pensar musical.  

Apesar das dificuldades de trabalhar elementos da cultura infantil e a sua música, 

conservados e tradicionais no tempo atual, esta pesquisa vem propor uma metodologia 

diferenciada. A cantiga infantil, além de ser perpetuada na comunidade escolar, pode 

contribuir como um meio para que as finalidades educacionais sejam atingidas, sem 

perder o caráter lúdico essencial, das aulas na infância. Embora interdisciplinar e 

apresentando instrumentos musicais, canto e uma preocupação da professora em 

escolher repertórios e práticas que privilegiam conceitos e práticas musicais, é uma 

tentativa que busca se aproximar do ideal para o ensino de música como linguagem 

única, no currículo e na formação do educando. 
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Capitulo 3- O papel da educação musical e suas vertentes na Escola, no Currículo e 

Práticas. Tudo junto e misturado – Analisando o percurso construído  

 

Este capítulo apresenta a proposta metodológica, a qual possibilitará entender como a 

comunidade escolar pode se apropriar das músicas de tradição oral com crianças de 6/7 

anos na EMEF Ministro Aníbal Freire. 

Nesse momento discutem-se os conceitos apresentados nos capítulos anteriores com as 

propostas de trabalho elaboradas por autores especialistas em Arte e Música para 

crianças. 

Esclarecer as contribuições e particularidades das cantigas, jogos e brincadeiras para a 

elaboração deste trabalho é um dos objetivos. 

Muitas das possibilidades de manifestações corporais, musicais apresentadas nestes 

módulos de pesquisa, foram coletadas a partir da observação, em momentos livres das 

crianças e em aulas do projeto de brincadeiras apresentado, os quais envolviam as 

crianças brincando. As cantigas têm sua transmissão de maneira oral e mantêm certa 

tradição e conservação (Kishimoto, 2000) e não podemos negar essas características 

pertinentes a elas. 

Encontramos no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, Conhecimento 

de Mundo (1998) que: 

Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz- de- 

conta, esses jogos e brincadeiras são expressão da infância. 

Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha, etc. são 

maneiras de estabelecer contato consigo próprio e com o outro, 

de sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, e de 

trabalhar com as estruturas e formas musicais que se apresentam 

em cada canção e em cada brinquedo. (p.70) 

 

Nos referenciais curriculares, oportuniza-se a integração entre a música e o brincar, 

objeto de nossos estudos, que é colocada como algo de fundamental importância para as 

relações sociais da criança com outras crianças e com o mundo que a circunda. 
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Portanto, evidencia-se que é de imensa importância para o desenvolvimento do 

indivíduo, na sociedade e em um país, a disponibilidade de desenvolver múltiplas 

linguagens de expressão, dentre elas, a musical, objeto dessa pesquisa. Almeida e Pucci 

(2002) descrevem que a iniciativa de oportunizarmos o aprendizado, de orientarmos a 

formação musical de uma criança em movimento, com ênfase no processo vivo, é 

atitude saudável em qualquer época, mas necessária, senão imprescindível, neste 

instante que habitamos.  

A música é uma forma de conhecimento primordial na infância, tendo o primeiro elo 

constitutivo para a elaboração, a organização e a criação de vínculos e de uma 

identidade com o mundo. A partir do som que a criança escuta desde o ventre de sua 

mãe, e após seu nascimento, com as cantigas de ninar, brincar que lhe são transmitidas, 

um repertório de imagens sonoras começa a ser elaborado. O reconhecimento, a 

identificação, a memória simbólico-sonora contribuirá para o desenvolvimento de um 

universo próprio, que deverá ser construído durante toda a vida de um individuo e o 

acompanhará em sua trajetória enquanto ser atuante no mundo. 

Realizei experiências pessoais; na Hungria e na Espanha, com o método Kodály e Orff; 

no Brasil, com adaptação do método Kodály, Orff e Dalcroze. Participei de vivências 

com as crianças húngaras e espanholas em seus respectivos países, podendo ter contato 

co  suas culturas, seus ”  todos”, crenças e posturas perante a educação, a escola e o 

papel da música.  

Pude observar que, na Hungria, a obra de Zoltan Kodály (1882-1967) é extremamente 

pontual para a realidade musical diferenciada do país, onde a qualidade musical e o 

conhecimento dos cidadãos em relação à música é total e abrangente. 

Kodály foi um importante compositor e educador musical húngaro; sua obra é dedicada, 

em grande parte, à edificação de um sistema de educação musical amplo e acessível 

para todos. Baseia-se na alfabetização musical por meio da utilização de um repertório 

de melodias oriundas das músicas folclóricas húngaras organizadas segundo o grau de 

dificuldade. Seu objetivo é fazer com que a criança desenvolva uma capacidade auditiva 

com ênfase na leitura à primeira vista, no ditado e na leitura e escrita de música, por 

intermédio do canto. A importância e validade desses métodos ou abordagens podem 

ser comprovadas não apenas pelos resultados que já apresentaram como a alfabetização 
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musical de todo o povo húngaro, mas também pela consistência filosófica que, em 

diferentes graus, permeia suas posturas.   

Kodály tinha como fundamentos e diretrizes a música como um direito de todos, 

acreditando que a educação musical era necessária para o desenvolvimento pleno do ser 

humano. Para ele, a voz cantada é o melhor instrumento de ensino porque é acessível a 

todos e a música folclórica de alta qualidade deveria ser utilizada no ensino musical. Ele 

acreditava que o aprendizado musical é mais significativo quando realizado em um 

contexto de experimentação e que os professores de música deveriam ser especialmente 

preparados para a árdua tarefa da educação musical.  

 

É muito mais importante quem é o professor de música em... do 

que quem é diretor da ópera em Budapeste... porque um diretor 

ruim falha uma única vez, mas um professor ruim continua 

falhando durante trinta anos, destruindo o amor pela música em 

trinta grupos de crianças. (Kodály, 1929, p.124). 

 

Ainda de acordo com os fundamentos do método húngaro, todas as pessoas capazes de 

falar uma língua são também capazes de dominar um idioma musical, sendo o canto o 

melhor fundamento para a execução dessa técnica. A instrução musical começa quando 

a criança ainda é extremamente jovem e as canções populares, que fazem parte da 

própria herança linguística dela, constituem a sua língua musical materna e devem, 

consequentemente, ser o veículo para toda a instrução posterior. A música folclórica e 

tradicional é a única considerada de real valor artístico e, por isso, deve fazer parte do 

currículo educacional em sua base. 

 

No caso da Hungria, Zoltan Kodály idealizava um plano de ensino de música nacional, 

apresentando como base a leitura e escrita musical, partindo de canções do cancioneiro 

popular húngaro, o valor diferenciado para a música, principalmente a de cultura 

popular e um grande espaço ocupado pela mesma na formação do ser humano, na 

vivência escolar e no convívio familiar. As crianças húngaras nas vivências tidas na 

Hungria apresentavam-se incrivelmente afinadas, conhecedoras da linguagem musical e 

de sua cultura, tendo-a como o bem mais valioso e estando presente em suas vidas 

desde a primeira infância, fase esta reconhecida pelos húngaros como o momento mais 

propício e substancial para o aprendizado em todos os aspectos, inclusive o musical. 

Notei, nos educadores, o mesmo amor pelo seu país e pela cultura local do que aquele 
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demonstrado pelas crianças, e, pela música, uma grande dedicação, conhecimentos 

técnicos e prazer em mostrar toda essa “ri ueza” às crianças e a todos que ali estavam. 

Fiquei emocionada e impressionada e, fazendo um paralelo, tive um novo olhar para o 

Brasil, para nossa música, riqueza cultural, percebendo, em contrapartida, seu 

desconhecimento e desvalorização, além de seu distanciamento em relação ao âmbito 

escolar, educandos e educadores e o quanto este resgate e participação poderiam ser 

benéficos para nossa sociedade. 

Passei, assim, a acreditar em uma educação musical voltada a valores culturais e 

significativos a todos os conceitos e expressão de música e arte, seja em educação seja 

como elemento transformador de sentimentos e olhares, partindo de canções 

tradicionais da infância principalmente relacionadas às tradições e aos conhecimentos 

voltados à cultura e conhecimento locais de cada país. Essas considerações despertaram 

em mim a vontade de pesquisar e interagir mais com a educação e com a cultura do 

Brasil. 

Por meio destas observações e estudos, que muito longe estão de chegarem a uma 

conclusão, surgiram a busca por novos repertórios da cultura brasileira e a vontade de 

poder ter essa música como parte integrante da educação musical e da formação de 

educadores se iniciando na primeira infância e tendo seu desenvolvimento no 

transcorrer da vida.  

Muito se discute sobre a importância da educação musical, tanto que está inserida na 

LDB vigente, porém, as divergências possibilitam práticas deficientes e 

descompromissadas com a linguagem musical, mostrando a necessidade de se continuar 

pesquisando para que encontremos um caminho a trilhar na formação musical e cultural 

do brasileiro. 

Fonterrada (2005) diz que, na década de 60, no Brasil, as ideias nacionalistas 

provocavam o fortalecimento da identidade nacional. Como os pesquisadores húngaros, 

os brasileiros embrenhavam-se pelos sertões e restingas, cruzavam rios e abriam 

caminho na mata; iam aos mais distintos vilarejos, buscando deles arrancar a alma 

brasileira, expressa na música, na dança e em outras formas de arte.  

Retomando algumas dessas ideias e reiterando que criança, a todo o momento, está em 

contato com a sua cultura que a transforma e é por ela ciclicamente transformada, foi 

comum ouvir pela escola relatos dos alunos como: 



95 
 

“Hoje te  o projeto de  úsica? Preciso de novas canções, meu irmão mais novo adora 

quando eu chego em casa co  novas  úsicas e brin uedos  ue aprendi no projeto!” 

“Hoje te  projeto? Queria que todos os dias tivéssemos aulas de música e jogos!” 

“Pro essora,  uero, hoje, tirar um verso na roda que a minha avó me ensinou, ela disse 

que cantava esse verso  uando ela tinha a  inha idade, nas rodas cantadas lá da Bahia!” 

“Pro essora, hoje, no recreio, inventamos novas regras para um jogo de mão, podemos 

 azer e  aula?” 

Mesmo a cultura lúdica tendo com o passar dos anos sofrido muitas alterações 

decorrentes da falta de espaço físico, do aumento da tecnologia, da mídia televisiva, 

assim como da substituição de alguns jogos e brincadeiras tradicionais por brinquedos 

comercializados, no lugar do contato das crianças com jogos tradicionais infantis, nota-

se que, no mesmo momento em que as crianças se colocam em contato com todo este 

repertório, faz-se presente o deslumbre e o contentamento, o automático 

reconhecimento das canções, cantigas, jogos e brincadeiras como algo inerente a seu 

ser. A riqueza de conteúdos é enorme para o material pedagógico e para a prática diária 

das crianças, visando não apenas o conhecimento da cultura, que é algo muito 

importante para que o ser se reconheça em seu mundo, mas como elemento cultural, 

variabilidade de movimentos, desenvolvimento do acervo linguístico da criança, 

música, ritmo, parâmetros sonoros. Assim, há a aquisição de um acervo motor e 

auditivo muito mais abrangente do que aquele de uma criança que não teve 

oportunidade de ter contato com esses estímulos. 

Meirelles (2007) defende a hipótese da importância de se registrarem as sutilezas das 

brincadeiras de nosso país para reconhecermos a unidade de uma cultura própria da 

infância e garantirmos que estas brincadeiras permaneçam vivas e atualizadas entre nós. 

Em viagens feitas por todo o Brasil, ela defende, ainda, que as crianças brincam 

exatamente como todas as crianças, mas que, distante dos grandes centros, ganham em 

criatividade, improvisando brinquedos e jogos com o que a mata lhes oferecia, como 

gravetos, folhas, penas, bambus, sementes. Constata a grande alegria de o Brasil ser 

povoado de crianças que usufruem suas infâncias - em cada canto do país com uma 

maneira própria de brincar, mas todas obedecendo a uma ordem universal. Entretanto, 



96 
 

que ninguém se iluda, porque brincar não tem receita, conhecer enunciado está longe de 

garantir alegrias e brincar, exige entrega, leveza, espontaneidade e ação.  

A partir da constatação da importância da música e do seu ensino desde a primeira 

infância, com uma sensibilização encenada com temas musicais da cultura materna de 

cada ser e de seu país como referências e da construção dessa linguagem, Brito (2003) 

entende que o desenvolvimento da criança com o universo sonoro começa ainda antes 

do nascimento; na fase intrauterina, os bebês já convivem com 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 e referência afetiva 

para eles. Os bebês e as crianças interagem permanentemente com o ambiente sonoro 

que os envolve, logo com a música, já que o ouvir, o cantar e o dançar são atividades 

presentes na vida de quase todos os seres humanos, ainda que de diferentes maneiras. 

Podemos dizer que o processo de musicalização dos bebês e das crianças começa 

espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do contato com toda a variedade de sons 

do cotidiano, incluindo, aí, a presença da música. Nesse sentido, as cantigas de ninar, as 

canções de roda, parlendas e todo tipo de jogo musical têm grande importância, pois, 

por meio de interações, estabelece-se, com os bebês, o desenvolvimento de um 

repertório que lhes permitirá comunicar-se pelos sons. Os momentos de troca e 

comunicação sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem 

como a criação de vínculos fortes, tanto com adultos quanto com a música. A criança é 

u  ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com o mundo que 

descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “trans or a-se e  sons”, 

num permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, 

“descobre instru entos”, inventa e i ita  otivos  elódicos e rít icos e ouve co  

prazer a música de todos os povos, desenvolvendo o prazer ao ouvir e fazer música. 

Estudos comprovam que o adiamento da educação musical provoca, na criança, uma 

conduta puramente receptiva, dificultando a faculdade de responder musicalmente. 

Gainza (2000) enfatiza a necessidade de colocar a criança o mais cedo possível em 

contato com a música, para que constitua, ao lado do idioma materno, um segundo 

idioma. O fato de uma criança mostrar-se comumente como um ser espontâneo e livre 

de bloqueios dá-lhes condição melhor para entrar em contato com a música. 
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A música é um poderoso instrumento de observatório pessoal, promontório de onde 

estaremos em medida de contemplar, cortejar e transcender as diferenças pontuais da 

linguagem musical, ainda que seja pela compreensão e pela vivência parcial dos valores 

e tendo as músicas como formas e conteúdos. 

Segundo Karter, Almeida e Pucci (2002) das ferramentas mágicas, a música é a mais 

abstrata e de maior sentido coletivo, que permite o desenvolvimento interno e a 

qualificação humana. Proporcionar a formação pela música é favorecer o conhecimento 

relacional, de si próprio, bem como experimentar poeticamente o que chamamos de 

respeito, aceitação de diferenças, senso critico, sentido de pertencimento. Afora, 

naturalmente conhecermos um pouco além da história e da cultura de outros povos. 

Agrega-se a este valor outro, que é de situar as músicas enquanto manifestações 

expressivas, concebidas e contextualizadas culturalmente, e, nesse sentido mais 

inventivas, extensas e complexas do que meros resultados finitos, congelados numa 

relação única de tempo-espaço.  

Por meio de vivências musicais, a criança estabelece um relacionamento direto com o 

estar e ser, no aqui e no agora. A escola deve propiciar à criança a possibilidade do fazer 

musical, para que ela, de posse deste instrumento, venha a se tornar um amador, ouvinte 

ou profissional da música, um cidadão consciente de sua participação ativa na 

construção do processo cultural de seu país, fazendo a sua história e compreendendo-se 

como ser inserido num contexto histórico. 

Acredito que, no momento de cantar e brincar, o trabalho que se possa fazer tem uma 

função em si e ao mesmo tempo está ligada ao papel de exercício da imaginação 

desempenhada no processo de construção de conhecimento como um todo. Ao cantar e 

trabalhar com a música, como uma atividade em si, possibilita-se um contato com 

constelações de imagens revelando, para quem escuta ou vivencia a infinita variedade 

de imagens internas que temos de nós como configurações de experiências.  

Nos questionamentos serão discutidas as possibilidades de ação das cantigas e dos jogos 

infantis para as crianças de 6/7 anos, sem se afastar do caráter tradicional e conservador 

inerente a estes elementos de cultura popular infantil. Tais elementos acordam imagens 

internas, de qualquer modo guardadas, mas esquecidas, trazendo oportunidades de 

organizá-las em uma forma que faça sentido para cada momento, como se fosse possível 
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passear pelo reino das probabilidades de significar, reinventando para si mesmo a sua 

história musical naquele momento. 

A transmissão musical, ou seja, a passagem de tradição de uma geração a outra, no 

campo da etnomusicologia a comunicação musical, como as tradições musicais 

herdadas, aprendidas, compartilhadas e passadas para frente, adquirem uma experiência 

individual que será determinada pelas habilidades cognitivas e físicas do receptor, que, 

por sua vez, estará inserido em um meio social que sanciona modelos próprios para 

estilos, técnicas, formas, apresentando a influência da vida social, política, econômica 

nos gêneros musicais e na estética no decorrer da vida pessoal e musical de cada 

individuo envolvido no processo. 

As canções tradicionais apresentam um trajeto por meio do qual as pessoas vivem a 

aventura do que podem ser pela lembrança do que sempre foi. De repente, um vislumbre 

que atravessa verticalmente o horizonte da experiência imaginária da pessoa traz-lhe, 

por um instante, uma dimensão que abarca todos os tempos e lugares, de uma só vez. 

Nesse lugar, nesse instante, percebe-se a diferença entre o que é e o que acredita-se ser. 

A recordação traz a possibilidade de ver o que se pode ser. Ressonâncias são 

aproximações do mistério. Pistas que são sinalizações que convidam a continuar a 

estrada, onde não existem respostas, mas histórias, canções, melodias, formas que, sem 

responder, perpetuam a curiosidade e animam o movimento na direção do mistério.  

 

Essa proposta metodológica surge a partir de acompanhamento e intervenções com um 

grupo de 50 crianças de 6/7 anos da EMEF Ministro Aníbal freire. Foi desenvolvida em 

um projeto interdisciplinar com crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental I, no 

ano letivo de 2012, durante o qual foi solicitado às crianças que realizassem produções 

diversas durante as intervenções pedagógicas de músicas, jogos e brincadeiras de 

tradição oral infantil. 

Após a leitura e análise das produções e ação das crianças durante as intervenções, foi 

possível compreender que a prática da música e suas linguagens expressivas podem ser 

trabalhadas de forma a despertar o olhar da criança para as expressões, o tradicional 

e/ou novo. Através de canções, registros gráficos (desenhos) das artes, as crianças 

tiveram possibilidades de representar suas concepções e sua interpretação do mundo que 

as cerca. 



99 
 

Demonstrou-se como as aulas de educação formal podem se apropriar do jogo e das 

músicas infantis, sob os aspectos de cantigas e brinquedos, sem se perderem suas 

características principais, promovendo divertimento, alegria, tensão, liberdade de 

expressão, conhecimento de mundo e, desta forma, promovendo maior participação das 

crianças no ambiente escolar. 

As cantigas utilizadas são meios para se atingir objetivos educacionais, abrangendo uma 

intensa movimentação e função motora, corporal, musical. Não se pode esquecer que 

elas têm um fim em si mesmo, pois o ato de brincar e se expressar livremente também 

são características das cantigas que fazem parte do universo dos jogos infantis 

tradicionais.  

Inúmeros são os objetivos que se pretende atingir ao se utilizarem as cantigas como um 

meio educacional. Esta pesquisa expõe apenas algumas possibilidades de trabalho, nas 

quais as cantigas são enquadradas de acordo com o objeto a ser contemplado pelo 

docente. O projeto foi desenvolvido em momento especifico, com recursos e 

pontualidade coerentes com aquelas crianças, a comunidade e a escola. 

Os objetivos do Projeto Brincar, para o desenvolvimento conjunto das canções e 

brincadeiras dentro do ambiente escolar, abrangem compreender como as músicas de 

tradição oral infantis e as linguagens expressivas adquirem vida própria. São 

enriquecidas com detalhes, percepções, sentimentos e pensamentos que serão 

desvelados a todos aqueles que os lerem sensivelmente a partir da construção.  

Ao criar e acompanhar ações pedagógicas direcionadas à sensibilização, conhecimento 

e contato da produção de linguagens expressivas, a música, na escola e na comunidade, 

assim como nos educandos, em um processo de formação continuada e interdisciplinar, 

favorece a linguagem musical e o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade. 

A análise de produções realizadas pelas crianças durante as vivências destacando a 

música presente nas produções como resposta as intervenções pedagógicas 

desenvolvidas, vê  so ar ao conceito de u a “educação do senti ento”,  ue apresenta 

a ideia de que, assim como ocorre com a experiência musical, é geradora de integração 

e autoestima. A educação musical proporciona valores como crescimento individual e 

autoconhecimento. Sob esse ângulo de visão, o desenvolvimento da musicalidade aceita 
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a participação construtiva no complexo de expressões/impressões do próprio aprendiz e 

dos outros.  

A escola que nega a educação musical sistemática está negando às crianças as chaves 

cognitivas para uma fonte maior de valores fundamentais da vida. A criança é um 

sujeito social, histórico e cultural e não pode ser-lhe atribuída a função passiva de mero 

coadjuvante no processo educativo. Ela pertence a determinado grupo social e cultural, 

e tem muito a contribuir para o desenvolvimento do planejamento escolar, e em sua 

comunidade. Comunidade esta que é processada por uma determinada cultura. 

A escola pesquisada em questão mostra a educação musical, como integradora do 

fazer/ouvir, música criativamente. O projeto apresentado, demostra a música como 

facilitador e formador no conceito de educação estética, a qual transforma a música não 

apenas em objeto de apreciação como também em um fazer musical. As músicas não 

são apenas uma coleção de elementos estéticos autônomos, mas uma prática coletiva, 

constante no centro da educação e da linguagem musical. 

Abraçando aprendizagens ligadas à experiência estética e cultural, busca-se uma 

diversidade musical que envolva diversos tipos e combinações de expressão, sentidos e 

informações musicais. Propondo a existência de uma visão multidimensional das obras 

musicais, baseados na interpretação, no design musical, em tradições e padrões, em 

expressões musicais de emoção, em representações musicais e informação cultural-

ideológica. Nas experiências, compartilhadas dentro do processo de ensino 

aprendizagem, é possível exercer o espírito crítico para olhar com outros olhos para o 

nosso mundo de hoje, para a nossa sociedade, para a nossa cultura e para as nossas 

funções como cidadãos. 

As canções vivenciadas são particularizações culturais, de elementos universais 

possíveis de serem utilizadas como instrumento para compreensão da 

multiculturalidade, dos costumes, das crenças, das paisagens, dos objetos, dos tipos de 

ornamentos, das vestimentas, dos hábitos alimentares e de outras características 

culturais representadas em contos, jogos e canções das mais variadas maneiras, entre 

chineses, esquimós, africanos, índios americanos e das diferentes regiões brasileiras ou 

europeias constantes do processo. 
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Vista a riqueza com que se apresentam as melodias e ritmos tradicionais essas práticas 

propiciam um encontro fecundo com a diversidade cultural dos povos, trazendo a 

oportunidade para o estudo das diferenças e das peculiaridades da nossa própria cultura, 

favorecendo a consciência de nossa identidade. 

O estudo das canções de tradição oral tem grande valor formativo, pois gera questões 

que devem ser trabalhadas. A experiência de cada criança, que vive a trajetória 

exemplar na pele do herói, do monstro, do sábio, do rei, da bruxa, possibilita que ela 

volte para seu próprio tempo histórico, revigorado por essa experiência, dando 

substância e dignidade à existência. Assim, torna-se possível enfrentar com outro tipo 

de discernimento as relações humanas, os conflitos, as diferenças, as incoerências, as 

crises. 

Mesmo com práticas coletivas e construtivas, como a demonstrada no registro a seguir, 

é preciso ter como parâmetro o desenvolvimento da compreensão das obras musicais, a 

busca do ensino de desafios significativos e em situações de ensino-aprendizagem que 

se concretizam com as aproximações reais de culturas e músicas para os educandos.  

A escola deveria ser um local onde se encenaria uma abordagem multicultural do 

fenômeno musical, fazendo com que as crianças entrassem em contato com os 

aprendizados e conceitos da música no seu fazer musical, com arranjos, práticas, 

vivências e criações.  

Evidentemente, nesse processo, o grau de musicalidade da criança e a atenção dedicada 

ao seu universo musical mais próximo devem ser respeitados e legitimados, com suas 

diferenças de apropriação de conhecimentos e execuções dentro do tempo de cada 

educando. 

O projeto apresenta-se, ao longo de uma educação estética, estruturado na sensibilização 

e no reconhecimento de significados estéticos.  Sabe-se que, enquanto uma educação 

musical for baseada no fazer musical e na inserção multicultural, propiciará o 

desenvolvimento da criatividade e a valorização da diversificação cultural e social e 

estará no caminho para resultados significativos. 

As imagens a seguir mostram os fazeres das crianças, com a construção de instrumentos 

provocadores de sons, ritmos, cultura, que possibilitam o fazer musical coletivo não 

apenas em formatos orquestrais e instrumentais convencionais com instrumentos 
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conhecidos e reconhecidos ocidentalmente por sua construção e afinação. Mostram 

também os fazeres musicais por descobrimentos de novos timbres, alturas e 

possibilidades vindas de materiais diários da sociedade e da comunidade atual. 

É possível relacionar suas práticas a conjuntos, a referências musicais obtidas e vistas 

no decorrer da prática, já conhecidas no processo de civilização e de mundo, como 

música de concertos que agregam valores musicais e culturais à humanidade. 

 

                  Figura 18 - Confecção do Instrumento musical Reco-Reco 

 

Experimentar essas qualidades, sempre como fruto de conversas entre imagens das 

canções e i agens internas do int rprete,   u  exercício de ir “colorindo” as canções e 

o repertório, trazendo à tona a variedade de tonalidades, brilhos, ênfases, nuances, ao 

movimento vivo, ao ritmo da brincadeira e do jogo musical que caracterizam o modo 

como a canção respira. Cantar uma destas canções é respirar com ela. Dar vida a uma 

destas manifestações é deixar-se conduzir pelas sucessivas mudanças em sua respiração. 

No processo em pauta, as crianças são estimuladas pela escola e pelos professores a 

criarem e receberem orientações, a ouvirem criticamente, como uma das funções, 
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propiciar a existência de espaços para uma comunidade de aprendizes. É importante 

que, nesse espaço, exista a auto-convivência, escutas de obras musicais e produções 

artísticas musicais. Em muitas estratégias do ensino musical, a preocupação com o 

desenvolvimento afetivo-cognitivo da criança demonstra a necessidade do fazer musical 

no centro da metodologia empregada em sala de aula. Do contrário, o risco de 

passividade e monotonia poderia tomar conta do espaço escolar, do ensinar as alegrias 

da música, como ocorre em alguns países em que as regulamentações oficiais fazem a 

educação musical um componente curricular. 

 

        Figura 19 - Prática Musical instrumental e vocal coletiva 

 

A música é uma prática humana diversificada e desencadeia o entendimento das 

circunstâncias artístico-histórico-culturais que se tornam importantes para a 

compreensão de obras musicais e do contexto educacional que se encontra em suas 

vivências e práticas. Com isso, trazer uma proposta de reflexão para o profissional da 

educação sobre a pedagogia musical se faz necessário, sendo pertinente o seguinte 

relato, do educador e artista musical, contemporâneo, John Cage. Suas ideias 

modificaram a realidade educacional em seu país: 

A música não é só uma técnica de compor sons (e silêncios), 

mas um meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o 

mundo. {...} Com sua recusa a qualquer predeterminação nem 
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música, propõe o imprevisível como lema, um exercício de 

liberdade que ele gostaria de ver estendido à própria vida, pois 

“tudo o  ue  aze os”  todos os sons, ruídos e não sons 

incluídos) é música. (A. de campos, in J.Cage, 1985-prefácio, 

p.5). 

 

  

                                        Figura 20 - Prática Musical Coletiva 

 

A música pode oferecer como recurso muitas possibilidades de vivências e 

aprendizados. Entretanto, temos a necessidade de perceber a mesma enquanto 

linguagem única e expressiva de Arte. Podemos refletir que o investimento na formação 

dos educandos resultará na construção do pensamento lógico, da socialização, da 

linguagem musical, do entender dos sentimentos, corpo e seus movimentos, em um 

crescimento diferenciado, considerando o coletivo, estimulando o aprendizado por 

imitação de troca de experiências. É necessário acreditar na contribuição da música para 

uma sociedade mais consciente, capaz de perceber e diagnosticar com clareza, músicas 

de qualidade instrumental, vocal que transcenda com suas técnicas e sentimentos para 
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conhecimentos de mundo e vida. Compartilhando para o entendimento de diversidades 

nas formas de pensar, lidar, agir e gostar de música, revelando, no cotidiano escolar, 

articulações e entrelaçamentos de construções de conhecimentos musicais para a 

formação de cidadãos brasileiros, com a consciência da grandeza e da importância de 

sua cultura. Na música que se faz presente, há a necessidade de subsídios e estudos de 

formas para essas aquisições do conhecer e de práticas a serem elaboradas para que o 

conceito final, assim como a aquisição de conhecimentos, chegue à criança de forma a 

se visualizar o ensino/aprendizagem. Os desenhos e registros gráficos devem estar 

presentes e conjuntos a estas vivências assim como falas e relatos das crianças quanto 

ao projeto e às cantigas. 

Para os desenhos que constituem, como relatos das vivências, parte dos registros das 

aulas e dos sentimentos das crianças, temos, segundo Ferreira (2001), que os mesmos 

trazem a criança à fase das intenções ao desenhar, a de se encontrar no momento de seu 

desenvolvimento que denomina realidade conceituada pelos mesmos. Desta forma 

assinale-se que a atividade cognitiva da criança se constitui por meio da palavra, 

instrumento pelo qual ela também trava conhecimento com os elementos de sua cultura, 

atribuindo-lhes significações e significados.  

Os desenhos, além das falas das crianças, são formas de comunicação, uma vez que a 

levam a se relacionar com a comunidade em que vive.  

A interpretação do desenho de criança está presa ao 

reconhecimento do intérprete, que estabelece que ponto suas 

várias possibilidades de leituras ficam intencionalmente ligadas 

às figurações que as orientam e as dirigem estas, comunicando 

uma pluralidade de conclusões e não uma única compõe o 

campo figurativo que é um campo de possibilidades que permite 

jogos de livre relações sugeridas pelos signos. (FERREIRA, 

2001, p.99). 

Os desenhos, tanto quanto as falas das crianças, relacionam-se ao desenvolvimento do 

pensamento e ressaltam a capacidade representativa que as crianças exibem desde as 

suas manifestações iniciais até etapas mais complexas. Saliente-se que algumas crianças 

ainda se expressam através de formas elementares. 

Eles potencialmente organizam os pensamentos e sentimentos perante a música e suas 

práticas. É importante, para compreensão dos desenhos e dos resultados apresentados 

pelo projeto, o conhecimento e a interpretação da cultura e da realidade da criança que 
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fez os registros gráficos, em forma de desenhos, de explanações em aulas, rodas e 

conversas, de sua versão individual e coletiva do que foi proposto. Os desenhos 

configuram-se como resultados e soluções pessoais das crianças, aproximando-as dos 

campos das artes. Trata-se do que pulsa sob nossa pele, como se pode ver e conhecer, 

por dentro e por fora, acrescentem-se a isso as falas como grandes sinalizadores dos 

aprendizados e conhecimentos das crianças integrantes deste caminhar. 

 

Figura 21 - Registro gráfico da roda e dos jogos do projeto de brincadeiras 

 

Esta pesquisa não se apoia nas teorias que objetivam classificar as crianças, pois o 

desenvolvimento das mesmas depende de fatores sociais, culturais, econômicos, que 

muitas vezes não são analisados. Entretanto, admite-se que a criança se encontra num 

estágio simbólico de seu desenvolvimento e, por assim ser, suas necessidades de 

conhecimento e exploração de mundo devem ser contempladas, para que a compreensão 

e a elaboração dos seus conceitos possam se concretizar e expandir. 

A realidade expressa por essas crianças por meio de suas expressões diárias tem 

sentidos e finalidades múltiplas, podendo contemplar a proposta do trabalho de campo 

ou simplesmente relatar a realidade da qual são paralelamente sujeitos construtores e 

construídos, por uma cultura que perpassa suas vidas. É possível, por meio dos 

registros, relacionar as imagens a desenhos feitos e apresentados, sendo a relação da 



107 
 

roda muito presente e constante, na pequena mostra. É notória a interiorização nas 

práticas coletivas e no desenvolvimento das crianças. As noções de simultaneidade 

estão presentes no  ato de  ue todas as crianças representa  u  único “corpo”, sendo 

que, ao rodar para um dos lados, faz-se necessária uma coordenação simultânea de 

movimentos do grupo para que ocorra certa fluência ao se brincar de roda. 

Entre as múltiplas realidades há uma que se apresenta como 

sendo a realidade por excelência. É a realidade da vida 

cotidiana. Sua posição privilegiada autoriza a dar-lhe a 

designação da realidade predominante. A tensão da consciência 

chega ao máximo na vida cotidiana, isto é, esta última impõe-se 

a consciência de maneira maciça, urgente e intensa. É 

impossível ignorar e mesmo difícil diminuir a presença 

imperiosa. Consequentemente, força-me a ser atento a ela de 

maneira mais completa. Experimento a vida cotidiana no estado 

total de vigília. Este estado de total vigília de existir na realidade 

da vida cotidiana e de apreendê-la é considerado por mim 

normal e evidente, isto é constitui minha atitude natural. 

(BERGER e LUCKMANN, 1974, p.38). 

 

A criança gosta de correr, saltar, cantar, brincar, tocar instrumentos, criar brinquedos, 

rabiscar, explorar diferentes materiais e cabe aos educadores e pais possibilitarem esse 

contato com o mundo. A curiosidade é uma característica presente na realidade infantil, 

assim como a criação, a imitação e repetição, pois qualquer material visual ou musical 

chamativo oferecido à criança desperta seu interesse e vontade de exploração. Por meio 

dessas vivências, ela vai construindo seu universo lúdico, para estabelecer relações 

profundas com o meio e com as demais pessoas e linguagens que compartilham de sua 

cultura. 

Nessa fase, os profissionais de arte/educação, neste caso, com músicas e jogos da 

infância de tradição oral, detiveram-se e não se focaram apenas nas práticas para 

contemplar o desenvolvimento do indivíduo, mas para contemplar também a formação 

de um educando “bo  ouvinte” e conhecedor de suas práticas e culturas tradicionais e 

coletivas, transcendendo as diversas culturas que existe na comunidade infantil, 

conhecidas e conceituadas por eles até então.  

Para uma possível contribuição significativa à futura construção do conhecimento e da 

personalidade das crianças, estimulou-se o senso crítico, a criatividade e a iniciativa 
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própria, para que as crianças pudessem obter condições para exercer seus direitos e 

deveres de cidadãos. 

O contato com diferentes climas enalteceu as palavras das manifestações musicais, 

fazendo saltarem do papel as diferentes ênfases, distinguindo-as em qualidades e 

delineando-as aos propósitos narrativos, afirmando as diversas intenções e 

aprofundando as significações. O canto deixa de ser uma sucessão de sons no espaço do 

papel e passa a habitar o executante, o leitor, o aluno, o professor, constituindo um 

mundo de infinitas melodias. 

Vários autores com pesquisa sobre a educação musical nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental teorizam suas práticas, buscando um significado para suas ações. Dessas 

teorizações, surgem inúmeras abordagens e manuais para subsidiar a ação docente tanto 

na educação formal quanto na não formal. Objetivos, planejamentos, conteúdos, eixos 

temáticos, modalidades musicais, métodos e técnicas compõem o quadro de itens 

abordados por esses pesquisadores e professores, que, primeiramente, desenvolvem sua 

prática, para depois virem a entendê-las e descrevê-las. Algumas dessas teorias acabam 

por ir ao encontro das necessidades infantis e contemplam o objetivo traçado pelos 

educadores e unidades de ensino; outras, todavia, tornam-se inviáveis para determinadas 

regiões, escolas e público alvo.  

Para Gainza (2000), o panorama da educação musical, até o momento, apresenta-se 

bastante confuso e desorientador. Percebe-se, nos anos 90, por sua visão, o 

prevalecimento de orientações cognitivistas e neocondutistas, amparadas no modelo 

norte-americano, aproximando-as de um modelo de educação musical empresarial, em 

que as orientações são feitas por administradores e não por especialistas em arte ou 

pedagogia. Isso gera um afastamento dos princípios do período idealista e fundante da 

pedagogia musical do século XX, que foi considerada uma das fases áureas da educação 

musical, entre as décadas de 60 e 80, quando a ditadura militar baniu das escolas a 

música, adotando, em seu lugar, a educação artística de caráter polivalente. 

Sabe-se que, para a criança, uma brincadeira ou um determinado brincar possui um fim 

nele mesmo, ou seja, quando a criança brinca de boneca, ela não está pensando em se 

preparar para o futuro. Isto às vezes nem passa por seu pensamento, mas, para o adulto, 

a comparação é real e imediata à ação vivenciada pela criança pelo seu pensamento. 

Portanto, propõe-se uma metodologia por meio de cantigas, com planejamento e 
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pensamento de musicalização, pensado pelo professor, nas estruturas e canções, que 

também contemplem as carências e necessidades infantis e que contribuem para 

formação plena do cidadão. 

É necessária uma prática que evidencie a inclusão social, desde os primeiros anos da 

vida escolar, com participação, cooperação, respeito, compreensão e o bom senso como 

eixos norteadores desta convivência, entre escola, professora, comunidade escolar e 

social. O professor torna-se responsável por entender a cultura que perpassa a sua 

comunidade para que sua atuação se aproxime das aspirações infantis. Percebe-se o 

processo de apropriação, por parte dos educandos, dos elementos da cultura ao longo do 

desenvolvimento das aulas que apresentaram as cantigas como recurso pedagógico e elo 

funcional e oficial, com a sensibilização musical e seus parâmetros e conceitos, para 

interligação dos seres imersos nessas experiências.  

A música sempre fez parte das manifestações expressivas de todas as culturas, desde os 

povos mais primitivos. É uma linguagem que pertence ao ser humano. A musicalidade é 

algo inerente ao indivíduo, mas precisa ser despertada, reconhecida e desenvolvida. 

Quanto mais a criança se apodera dessa linguagem, mais aumenta sua capacidade de 

perceber, organizar, expressar e comunicar-se, considerando a multiplicidade dos modos 

de transmissão dos contos, canções, jogos e brincadeiras cantadas e suas inúmeras 

possibilidades. Durante muito tempo, essas manifestações viajaram na memória, 

deslocando-se no tempo, no espaço e na melodia expressiva da voz particular de cada 

narrador. 

O ensino musical na escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 

físico, emocional e intelectual das crianças. Por meio da música, ela terá elementos para 

descobrir e reencontrar seu corpo físico, reconhecer-se como ser que pode perceber, 

ouvir, criar, movimentar, interagir diretamente num determinado espaço, adquirindo 

habilidades e comportamentos criativos e críticos, que irão contribuir para seu 

desenvolvimento integral. 

Assim, o trabalho de interpretação da linguagem é a realização e invenção poética, feito 

de pensamento e conhecimento. Recorda não apenas quem somos, mas quem podemos 

ser. 
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Os professores devem iniciar os trabalhos partindo do conhecimento do público, da 

comunidade e do perfil escolar apresentado. A escolha dos conteúdos a serem ensinados 

e aprendidos na escola devem tomar como ponto de partida o conhecimento prévio e o 

patrimônio cultural das crianças, qualquer que seja a produção ou manifestação da 

cultura a ser tematizada em cada ano da escolarização fundamental. Exige-se a atenção 

e a intervenção docente, sendo necessário que o professor faça o mapeamento do 

patrimônio cultural das crianças, a fim de que os conteúdos escolhidos tenham valor e 

sejam legitimados pelos participantes do processo (estudantes, professores e 

comunidade). O mapeamento é a base da estrutura do trabalho pedagógico e é uma ação 

permeada pelo diálogo e pela observação. As orientações fornecidas pela rede municipal 

de ensino também devem ser consideradas. 

As cantigas possibilitaram às crianças um contato com diferentes manifestações 

corporais e as relações com outras pessoas; fatores importantes para o caminhar do 

projeto na escola. No decorrer do trabalho, foram explicadas as canções utilizadas e 

como elas poderiam ser objeto de apropriação como meio que absorvesse a vontade da 

criança de se movimentar. O projeto de brincadeiras cantadas para escolarização 

evidenciou os objetivos propostos pela autora e as possibilidades de trabalhos que 

contemplassem um programa de Arte\ Educação Musicais na escola, o qual se utilizasse 

das rodas infantis como metodologia de trabalho para as práticas coletivas musicais. 

As rodas e as canções que aqui estão expostas, como meio educacional, fizeram parte do 

trabalho de campo, no qual os desenhos e as falas registradas foram elaborados pelas 

crianças após a execução das atividades vivenciadas. Isso foi feito para facilitar a 

compreensão das ideias, dos exemplos e das manifestações das crianças. Os registros 

utilizados foram propostos e descritos da maneira como foram experienciados. 

Identificando símbolos do meio externo e representando-os mentalmente, a criança 

estará apta a brincar com as cantigas com muito mais inteligibilidade, conseguindo 

compreender seu brincar.  

As manifestações corporais, durante a aplicação da metodologia que apresenta as 

canções, jogos e brincadeiras como eixo central, quase na totalidade, dependem da 

codificação dos símbolos e dos elementos presentes nas letras das músicas. E para 

explicar as contribuições desses elementos da cultura infantil para o desenvolvimento da 

criança, que devemos nos inspirar nas colocações de Freire (1994), quando se admite 
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uma integração entre o fazer, o pensar e o sentir, pois os recursos utilizados são 

compostos por inúmeros signos sociais e culturais que devem ser codificados para que 

ocorra a ação, propiciando interação entre o pensamento, o ato motor e o prazer de 

brincar, cantar e jogar. 

No projeto, houve a preocupação com o brincar, o cantar e o movimentar-se, 

oportunizando à criança o contato musical, livre de gestos e exigências padrões de 

aprender e vivenciar, considerando que provenientes dos docentes em muitas das 

atividades apresentadas e tidas como inerentes às crianças seja possível uma 

interferência não produtiva e limitadora dos educandos. Reconhece-se que, na fase de 

6/7 anos, é propício o oferecimento de elementos para aumentar o acervo de jogos e 

brincadeiras das crianças e, desta forma, aproveitar o conhecimento e informações para 

a utilização sadia em horas de lazer tanto na escola como na sua comunidade local das 

manifestações artísticas infantis. 

Freire (1994) ressalta que o papel do professor é saber lidar com o conflito, provocar o 

desequilíbrio e não deixar a criança perdida num oceano de mistérios. O professor deve 

apresentar o problema de tal forma que possa ser solucionado com o instrumento 

existente, ou seja, com o conhecimento atual (mental ou motor). Às vezes, contradições 

(para a criança) que se seguem ao desequilíbrio só serão superadas se ela puder 

estabelecer uma ligação entre o conhecido e o desconhecido, o velho e o novo, a 

situação atual e a anterior. 

Tem-se nessa afirmação a conotação e a importância de se apresentar à criança, 

elementos que despertem sua curiosidade, para que assim possa: questionar, interagir e 

discutir temáticas, tendo o professor e parceiro como seu orientador e interlocutor no 

processo de construção, descobertas, explorações e aprendizagens. 

Para o professor, é preciso ele ser capaz de escutar, de distender-se, de acolher a 

curiosidade, arando a terra das potencialidades internas, percebendo sensivelmente o 

ambiente ao redor, apoiando-se nas raízes, na qualidade do húmus, na ação de semear, 

na disposição de receber. Colocando-se como professor intérprete, cantor, ouvinte, 

músico é alguém que, de alguma maneira, dispõe-se a ser um porta-voz desse tesouro 

cultural que são as músicas de tradição oral, proporcionando, a cada ouvinte, um passeio 

pela própria paisagem interna, enquanto passeia pela paisagem da história, tendo como 

guia as melodias aprendidas e vivenciadas com a voz de cantador e contador. 
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A música é movimento, impulso, aragem que desconcerta a estagnação do dia a dia, do 

costumeiro, já sabido, do que repetem as lições que não ensinam. O dom de cantar é um 

exercício constante, um aprimoramento conjunto e contínuo de possibilidades internas 

de ver o mundo de outras formas, tendo como recursos a voz, o gesto e o olhar, na 

magia que se instaura, no mundo que se cria imaginariamente em cada ouvinte. Isso 

tudo torna possível o processo de ensino/aprendizagem em música.  

Até aqui, tenho procurado traduzir uma experiência de conhecimento em palavras e 

imagens, até onde elas podem ser articuladas pelo propósito de um sentido que vale a 

pena ser vivido. Então, a minha perspectiva é a de uma pessoa que gosta de ouvir, 

brincar, cantar e, musicalmente, que pesquisa a possibilidade de uma pedagogia que 

integre o duplo caminho de aprendizagem da razão e da imaginação. A educação 

musical proposta não concretiza os problemas, mas fornece um exemplo da função da 

imaginação dentro da experiência unitária de aprender, considerando o educador da 

alma poética que convida-a transcender o real percebido pelo ato imaginário junto ao 

educador do espírito de objetividade que convida o pensamento a transcender o concreto 

pela abstração. 

No Projeto, a função da imaginação não seria pensada a partir de uma ideia racional em 

formação ou uma auxiliar do pensamento científico. Ao contrário, a imaginação deve 

ser vista como faculdade de formar imagens que ultrapassam a percepção da realidade. 

O professor não consiste em um neodicionário prático e descritivo de coisas, mas um 

ser que redescobre e revela as coisas no seu modo poeticamente possível de ser, que 

convida a criança a abrir o livro do real, como um livro de maravilhas e que este se 

multiplique, para que se ponha junto com o professor, cúmplices na atividade de sonhar, 

que convida a criança a ter uma visão prospectiva do invisível e do maravilhoso dentro 

do visível do cotidiano. A música de transmissão oral, uma das bases estruturais da 

construção literário desta dissertação, remete- nos a uma experiência de integridade. 

Nesse universo imaginário, os valores, a poesia, as melodias, brincos e brinquedos, 

canções, paisagens que se multiplicam, ritmos, arranjos, sons, silêncios, nomes sonoros, 

desenhos, grafias falam de nós mesmos e dirigem para aquele lugar em nós intocado 

pela lógica do tempo/espaço cotidianos, onde estão as perguntas sem respostas e 

sabemos que tudo pode ser, onde fazemos parte da eternidade do ser humano, além do 

tempo e da morte. Uma das grandes funções das canções e da música de transmissão 
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oral é alimentar a alma poética, possibilitando a educação do poder de representação 

imaginativo do mundo. 

Em verdade, este estudo é um convite à imaginação e à ação de se aventurar pela beleza, 

pela poesia, pelo valor em si mesmo do exercício de configurar imagens, nutrindo a 

alma poética e musical das canções da infância. Ele se dá sem isolar, em uma gaveta, o 

pensamento racional, nem colocar como superiores e exclusivas habilidades de 

conhecer a realidade escolar e comum das crianças e da comunidade, diante de normas e 

diretrizes da educação, sem se equivocar, tornando concreto o que é por natureza 

abstrato e considerando os aspectos que compõem a integridade da pessoa humana, com 

sua curiosidade, intuição, percepção, pensamento racional e imaginação.   

Este estudo começa com a concepção de um propósito, de uma intenção. Forma-se, 

primeiro, como um desenho imaginário, feito de perguntas sobre a importância e a 

função das aulas de música e da música de transmissão oral nas escolas e nas vidas de 

crianças de 6/7 anos de uma comunidade escolar da Vila dos Remédios, na EMEF 

Ministro Aníbal Freire, como parte de uma situação de aprendizagem. Estas 

combinações descritas formam uma teia de fatos, acontecimentos, informações, 

procedimentos, dificuldades, requisitos e necessidades para a observação e a experiência 

de estudo e atuação nessa rede de relações que criam uma ideia imaginária, ponto de 

partida para concepção de uma possível educação musical. 

Enquanto educadora, faço parte da trama, considerando o projeto de canções e 

brincadeiras da infância e crianças ouvintes, criadoras e cantantes de suas próprias 

histórias e de seus lugares neste conjunto de relações de curiosidade e vontade de 

aprender, mas, também, com entraves e condicionamentos, pertencentes a uma 

determinada classe social, escola, visão pedagógica delineada pela história e condições 

do ensino da música na escola e seu trajeto até os dias de hoje, tendo em vista suas 

famílias e suas características e cultura, com valores disseminados pelos mais variados 

modos de comunicação. 

Somado a isso, encontro educadores e dirigentes escolares que, além de compartilhar 

com as crianças suas próprias determinações sociais e culturais, que estão carregados de 

disciplinas, objetivos, conteúdos e estratégias, convivendo com este conjunto para a 

formação curricular escolar, geralmente objetivam os moldes das orientações 

curriculares nacionais e da rede municipal de ensino de São Paulo como seus objetivos. 
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Temos que mesmo não sendo estes os melhores nortes, por apresentarem diversas 

discussões e divergências dentre o mundo acadêmico para suas atualizações e práticas, 

os parâmetros ainda fazem parte, nutrem e envolvem o processo narrado e descrito, nas 

escolas municipais de São Paulo.  

Cabe ao professor o exercício de recursos internos para conversar com a história, as 

músicas, as canções, os jogos, os brinquedos e os parâmetros e ainda assim preparar-se 

para escolher e criar ações para que estas práticas aconteçam e estabeleçam relações 

com o processo de ensino/aprendizagem eficaz. 

A avaliação da experiência de relato dos jogos e canções contidas no Projeto pode ser 

somada ao conhecimento de conjuntos de ações pedagógicas vistas e revistas para a 

melhoria do ensino e seu aperfeiçoamento para o inusitado, como parte presente na ação 

do educador e de sua tarefa de ensinar e aprender. Contando com registros e 

organizando o raciocínio desta dissertação, transformei em palavras meu próprio 

caminho de aprender e contar as canções e as experiências e vivências musicais. 

Desta forma, segue um convite a cada leitor para procurar e percorrer suas paisagens 

internas musicais, guiados por pistas de visitantes, mas, principalmente, guiados pela 

curiosidade para criar seus próprios equipamentos de viagem e bagagem. Seguem, 

também, alguns questionamentos: o que é a preparação e quais são os atributos 

requisitados de um professor que trabalha com música nas escolas e comunidades? Qual 

a natureza, a estrutura e a função das músicas, jogos, canções brincos, brinquedos, jogos 

e brincadeiras que serão utilizados nas aulas e no processo de ensino/aprendizagem em 

música além das aqui pontuadas? Quais os efeitos das escutas musicais numa audiência 

e como propor uma situação de escuta que consista em experiências significativas? A 

música como linguagem pode aparecer curricularmente nas escolas e compartilhar de 

seus conteúdos para interdisciplinaridade e conhecimento de mundo e desenvolvimento 

dos alunos? De que forma registrar e avaliar o processo musical? 

Por isso, e não apenas por isso, não é possível, nem adequado, redigir um manual, um 

receituário ou qualquer outra coisa que se assemelhe a uma prescrição metodológica da 

arte de jogos e brincadeiras cantadas de transmissão oral da infância. E ainda bem, pois 

este relato é feito de metáforas, perguntas e determinados conceitos e pistas encadeados 

por um modo pessoal de aprender. Um modo particular, que estabelece um portal, uma 

passagem aberta para uma visita a cada leitor, de cada leitura particular. 
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A dissertação descrita até aqui é uma conversa com todos até a descoberta de como 

todos juntos podem realizar a tarefa, que é uma só, desde que seja possível focalizar 

aquilo que é essencialmente importante. Mais do que nunca, precisamos, no mundo de 

hoje, descobrir aquilo que é essencialmente importante: bons músicos, cantores, 

educadores musicais com uma função inigualável nesta tarefa, partindo da aventura 

eternamente humana de buscar e distinguir qualidades tais como se manifestam em tudo 

que existe. 
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Considerações Finais 

A contribuição da presente pesquisa parte de questões abrangentes, como a importância 

na escolha de repertório de canções que privilegiem a adequação da melodia, do ritmo, 

das letras e da extensão vocal, ou seja, a adequação à tessitura vocal das crianças na 

faixa etária correspondente, passando pela maneira de realizar as escolhas de repertório, 

por exemplo. Essas escolhas surgiram como sugestões das próprias crianças do grupo, 

depois de conversas com familiares e com a comunidade, além de outras propostas 

intencionais feitas pela professora com o objetivo de resgatar aspectos culturais, ou 

possíveis de se observar nos parâmetros musicais, ou ainda porque se adequavam ao 

contexto do material de leitura e escrita oferecidas pela rede municipal de ensino de São 

Paulo.  

As escolhas só foram possíveis a partir das correntes pedagógicas como a da educação 

popular e do construtivismo, advindos das décadas de 50 e 60, que, segundo Martins 

(1998), direcionou o ensino de arte para a livre expressão e a valorização do processo. 

Desta forma, pro ovendo situações para o “aprender  azendo”, esses movimentos 

introduziram mudanças, gerando transformações, acertos e erros. 

Nota-se que, mesmo com estas vivências, que não foram propriamente ditas 

experiências de sensibilização musical, a música na EMEF Ministro Aníbal Freire não 

existe como disciplina única e pertinente ao currículo, que sim alguns dos conceitos 

foram experienciados, mas não conceituados, no Projeto, pela professora e crianças. 

Para a coordenação e a direção da EMEF Ministro Aníbal Freire, houve um projeto de 

jogos e brincadeiras e não de música, com a presença da linguagem musical sem que ela 

seja o destaque ou o objetivo final das atividades.  

Também é importante ressaltar que a escola se mostrou um espaço aberto a práticas 

coletivas e trazidas da comunidade, havendo a troca e transmissão oral de conceitos, 

jogos, brincadeiras e canções de tradição brasileira, esses trazidos e presentes muito 

mais pela insistência das crianças e de suas famílias e comunidade que ainda têm estas 

práticas como cotidianas do que pela busca e/ou pesquisa do corpo docente. Visualiza-

se, ainda, a preocupação em ensaiar a música, danças e linguagens artísticas para serem 

apresentadas aos pais em datas do calendário escolar, ignorando, muitas vezes, o 

conteúdo das crianças para serem ministrados repertórios tidos na mídia e/ou ainda 

vistos em livros e planejamentos que não se ajustem às práticas coletivas colocadas e 
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solicitadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pelas Orientações Curriculares da 

rede municipal de ensino de São Paulo.  

Percebe-se que o trabalho com a linguagem musical avança a passos muito lentos rumo 

à transformação conceitual, e é possível detectar a existência de certa defasagem entre 

os trabalhos realizados na área de música e aquele efetivado nas demais áreas do 

conhecimento. A prática musical da escola resume-se na Fanfarra e no Projeto Brincar, 

que, como foi dito, utiliza a música, mas é muito mais um projeto de jogos e 

brincadeiras cantados do que uma sensibilização musical. Os dois se realizam com 

transmissão de conhecimento por maneira informal e oral. Mas ainda assim cantam-se 

canções que já vêm prontas, tocam-se instrumentos única e exclusivamente de acordo 

com indicações prévias do professor, que bate o tempo, o pulso etc., quase sempre 

excluindo a interação com a linguagem musical, que deveria dar-se por exploração, 

pesquisa e criação, pela integração de subjetivo e objetivo, de sujeito e objeto, pela 

elaboração de hipóteses e comparação de possibilidades, pela ampliação de recursos, 

respeitando as experiências prévias, a maturidade, a cultura da criança, seus interesses e 

sua motivação interna e externa. 

Estes fatores refletem problemas como a ausência de profissionais especializados, 

afinal, não existe, no currículo atual, a disciplina música. Tendo o sistema educacional 

para a música e sua estética, pedidos e sugestões de melhorias, há necessidade de se 

repensar a concepção enraizada que se tem de música e de educação musical. Percebe-

se a necessidade de se reconhecer e respeitar o processo do desenvolvimento musical 

das crianças, não como algo pronto, mas como algo interpretando e ensinando música a 

partir da óptica de ensinar, reproduzir e interpretar com possibilidades de 

experimentação, improvisação, incluindo ferramentas pedagógicas de fundamental 

importância no processo de construção do conhecimento musical.  

Ao agregar às aulas para todas as crianças e deixar de lado algumas teorias que 

consideram, ainda hoje, que música é dom e excluem estes artifícios bem como algumas 

crianças consideradas sem ritmo, desafinados, entre outras denominações. Deve-se, ao 

contrário disso, aceitar a proposição de que a música deve promover o ser humano 

acima de tudo, incluindo-o, sendo a música linguagem cujo conhecimento se constrói 

com bases em vivências e reflexões orientadas. É necessário que a música pertença a 

todos, e seja parte importante da formação das crianças pela sociedade. 
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Mas nem tudo é negativo, felizmente. O ensino/aprendizagem na área de música vem 

recebendo influências das aplicações cognitivas, em que os estudos estão voltados para 

a investigação das habilidades musicais do indivíduo, de como se processam os sons na 

mente e da possibilidade de mensuração dos aspectos cognitivos, em sintonia com 

procedimentos pedagógicos contemporâneos. Ampliam-se o número de pesquisas sobre 

o pensamento e as ações musicais que podem orientar educadores e gerar contextos 

significativos, que respeitem o modo de perceber, sentir e pensar das crianças. Há 

vontade de mudanças por parte de alguns grupos de professores, há espaço, dado pela 

coordenação da escola, para que o trabalho se amplie ainda fica a ideia dita pela 

D.Terezinha na entrevista: que a colheita do trabalho é certa, resta saber em quanto 

tempo. 

Em relação às cantigas e aos jogos da infância, pode-se dizer que as contribuições para 

o desenvolvimento no trabalho educacional existiu e são importantes aos outros 

conteúdos interdisciplinares e culturais gerados a partir dessa experiência, basta, para 

isso, que, ao apropriar-se dos princípios desta experiência, os envolvidos não se 

esqueçam do papel que as cantigas representam para a comunidade infantil, revelando 

seus aspectos culturais, históricos, sociais e lúdicos, engajando-os no planejamento 

educacional, traçado para a formação destas crianças. É necessário lembrar, ainda, a 

importância de não sufocar as aspirações infantis em relação ao brincar, transformando-

as em tarefas escolares exaustivas e desinteressantes. 

Os aspectos que envolveram o conhecimento da escola, das crianças e de práticas e 

vivências que apresentam elementos de suma importância para a elaboração da 

pesquisa, por portarem conceitos, objetivos e linguagens que podem e devem ser objeto 

de apropriação nas aulas e talvez em projetos de Educação Musical, contribuem para a 

maneira expressiva, tradicional, oral e musical de formação pessoal e social das crianças 

de 6/7 anos do Ensino Fundamental. 

As canções, jogos e brincadeiras de tradição e transmissão oral podem dizer de suas 

contribuições para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem das 

crianças, tão importantes quanto outros meios de desenvolvimento de conteúdos, até 

então utilizados pelos educadores, como linguagem musical e ainda como promotora de 

meios para a interdisciplinaridade, com projetos ligados à leitura e à escrita de mundo 

das crianças. 
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Ao final, não se pode deixar de dizer que a avaliação é um objeto de interlocução entre 

o docente e as crianças, durante este processo de ensino/aprendizagem, constituindo-se 

como elemento imprescindível, assim como o ouvir e perceber a voz das crianças no 

decorrer do processo, para realizações de projetos integrados e significativos para a 

escola e para a comunidade escolar.  

Desta forma, sempre que o professor almejar identificar as necessidades infantis e se 

seus objetivos estiverem de acordo com o pensamento da criança, apoiados nas 

diretrizes e parâmetros
5
, ele poderá lançar mão da observação das linguagens 

expressivas da criança, buscar conversar com as crianças, construindo um momento em 

que arte, música e outros conceitos e linguagens aparecerão como resultado final e 

estético do caminho que será constituído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Orientações Curriculares da rede municipal de ensino de São Paulo, Politica Nacional de Educação 

Infantil, Critérios para o Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos Fundamentais das Crianças 

e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil.  
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