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No ano de 2002, eu junto à outra educadora musical elaborei um Projeto Pedagógico 

para inserção da musicalização como disciplina na educação infantil em algumas escolas de 

ensino regular da cidade de Uberlândia – MG. Não tínhamos nenhuma experiência neste tipo 

de ensino, pois havíamos trabalhado apenas em escolas específicas de música com aulas de 

instrumento individuais. Porém, fomos contratadas por um dos colégios que receberam o 

projeto.  

 Dentro da nossa proposta de trabalho entregue às instituições de ensino nosso maior 

desafio era demonstrar a importância da música na educação infantil. Assim, para evidenciar 

o valor da musicalização no desenvolvimento da criança foi necessário construir argumentos 

que convencessem as escolas a incluírem a música em sua grade curricular. 

Primeiramente, se fez necessário proferir que 

 

musicalizar é desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que 
o indivíduo possa ser sensível à música, apreendê-la, recebendo o material 
sonoro/musical como significado. [Portanto,] as crianças seriam os 
destinatários ideais do processo de musicalização, porque se um trabalho 
sistemático deste tipo pudesse ser iniciado nos primeiros anos de 
escolaridade e ter prosseguimento, a escola teria, enfim, condições para 
fornecer a todas aquelas crianças os instrumentos adequados à apreensão das 
obras musicais, rompendo os mecanismos sociais encandeados que mantém 
a arte como privilégio das elites. Também, a ação da musicalização e 
familiarização se reforçariam mutuamente, no curso do desenvolvimento da 
criança (PENNA, 1990, p.22).  

 

A criança no momento que nasce possui o mais elevado potencial de aprendizado, o 

qual vai diminuindo com o passar do tempo. Portanto, quanto mais cedo os pais e professores 

iniciarem a musicalização com a criança, melhor aproveitamento ela tirará em sua educação 

futura. Porém, “aquilo que uma criança não desenvolveu nas primeiras fases da vida, não 

pode ser desenvolvida mais tarde com mesmo alcance que poderia ser atingido se tivesse 

ocorrido mais cedo” (GORDON, 2000, p.4). Crianças com capacidade idênticas não têm 



mesmo desenvolvimento se forem submetidas à orientação uma precoce e outra tardia, e esta 

nunca terá o mesmo desenvolvimento daquela. 

Destarte, a sensibilidade à música é adquirida e construída através do trabalho e 

preparo de estímulos musicais no dia-a-dia. Desta forma, ela pode colaborar para a inserção 

do indivíduo em seu meio sócio-cultural e contribui para tornar a relação com o ambiente 

mais significativa e participante. Portanto, a música é tão básica como a linguagem, pois ela 

proporciona à criança o conhecimento de si própria, de outros indivíduos e da vida. Porém, a 

intenção da proposta não era fazer das crianças músicos profissionais, mas ensiná-las a 

apreciar, ouvir e participar da música, e assim, desenvolveriam “atitudes positivas em relação 

à música que persistirão ao longo de sua vida. Quando se tornarem adultos constituirão 

públicos mais apreciativos da música” (GORDON, 2000, p.07). No entanto, devido às 

prioridades da nossa sociedade, privamos nossas crianças de oportunidades para ouvir e 

executar música. Mesmo quando parte do currículo escolar muitas vezes o horário semanal é 

muito pequeno para uma educação musical, enquanto esta poderia ter tanta importância 

quanto às demais disciplinas. Enfim, desde cedo é importante oferecer às crianças um 

ambiente que proporcione experiências musicais variadas, visto que além de necessárias, esta 

é a melhor época (na educação infantil) para desenvolver os comportamentos musicais. 

 Sendo assim, a proposta de ensino inicial destinava-se a musicalizar crianças entre 3 e 

7 anos de idade. Tinha como objetivo colocá-las em contato com seu ambiente musical e 

sonoro, além de descobrir e ampliar os seus meios de expressão musical. Então, o trabalho 

visava: promover a participação da criança com seu meio cultural através da música; 

desenvolver o censo crítico-musical em relação às várias manifestações musicais disponíveis 

em seu ambiente, isto é, inseri-lo em seu meio sócio-cultural de modo crítico e participante; 

desenvolver a percepção rítmica e melódica; levar o aluno a expressar-se criativamente 

através dos elementos sonoros, ou seja, o fazer musical através da improvisação; 

decodificação da linguagem musical, não através da escrita tradicional, mas sim através de 

códigos/símbolos relacionados ao cotidiano do aluno.  

Assim, através desta proposta, nosso primeiro contato com a escola foi uma entrevista 

com a diretora pedagógica e dona do colégio. Pude observar, logo em suas primeiras falas, 

frustrações em relação aos educadores musicais que atuaram na escola e que levaram a uma 

certa desvalorização e até exclusão da musicalização da grade curricular. Ela nos relatou 

quanto à contratação de um professor de música o qual tinha problemas no âmbito pedagógico 

e didático. Porém, a mesma não soube explicar exatamente o que não concordava em relação 

a estes parâmetros, apenas concluiu dizendo que não obteve resultados com a maneira deste 



professor conduzir suas aulas. Porém, foi perceptível que as intenções e finalidades da 

educação por este antigo profissional eram pouco claras para a direção da escola, surgindo um 

descontentamento, além de promover uma perda de sentido e de importância da musicalização 

na educação das crianças. 

Ainda na entrevista, uma fala da diretora me chamou muita atenção quando fomos 

negociar o preço da hora-aula. Dissemos um determinado valor para que o trabalho fosse 

realizado pelas duas professoras, e então, a diretora se demonstrou espantada, relatando que 

este seria o valor pago a professor intitulado “normal”. Assim, percebi que já havia implícito 

nas concepções desta dela o fato de o professor de música não ter o mesmo valor (tanto 

financeiro como educacional) de um professor das demais disciplinas de sua grade curricular. 

Enfim, após alguns minutos de argumentação e negociação, fomos contratadas pelo mesmo 

valor de seus “professores normais”. 

Mesmo nos contratando, era um pouco confuso o objetivo daquela diretora em 

retornar a música na escola. Explicou-nos que o intuito dela seria trabalhar a música durante 

os três próximos meses com as crianças da educação infantil, para que na “Semana da 

Família” comemorada na escola no mês de setembro, estas pudessem se apresentar em forma 

de um coral infantil. Assim, eram três turmas PRÉ I (jardim I), PRÉ II (jardim II), PRÉ III 

(pré), somando um total de quarenta crianças. Queria que trabalhássemos dois horários 

semanais com cada turma, ou seja, duas aulas por semana cada uma de uma hora. Como não 

nos dava muitas oportunidades de negociação, aceitamos trabalhar da seguinte forma: eu com 

as turmas de pré I e pré II (juntas), na qual havia crianças de 4 a 5 anos, e a outra professora 

com a turma de pré III, cujas crianças tinham de 5 a 6 anos. 

Nas primeiras semanas, apesar de separadas, tentamos conduzir as aulas com as 

mesmas modalidades e seqüências de atividades. Mas, a turma na qual minha companheira 

estava tinha grandes problemas de disciplina, além da indisposição para cantar. Ela, em sua 

primeira aula, retirou as carteiras e tentou trabalhar com os alunos em círculo, com o intuito 

de ganhar mais espaço e tornar a aula mais dinâmica. Porém, os alunos se sentiram muito 

livres, afinal, estudam todos os dias sentados, sem poder se levantar ou mesmo andar pela 

sala. O resultado foi um grande problema de disciplina com o qual a professora não estava 

acostumada, tendo como conseqüência o não cumprimento das atividades planejadas. Ao 

contrário dela, quando observei a organização da sala em que entrei para dar aula, resolvi não 

tirar os alunos de seus lugares, pensei em primeiro conhecê-los, ver sua capacidade de 

concentração e atenção, para então trabalhar as atividades de uma maneira que não perderia os 

objetivos da aula. Assim, aos poucos, dependendo da atividade eu pedia para que se 



levantassem e ficassem ao lado de suas carteiras, de tal forma que não deixamos de estar 

concentrados às atividades. 

De acordo com as dificuldades, minhas aulas e da outra professora de música 

passaram a ser planejadas de maneira diferente. Ela sempre tinha que intercalar atividades 

corporais ou apenas auditivas às canções que fariam parte da apresentação requerida pela 

diretora na “Semana da Família”. O que podíamos observar é que ainda não contínhamos as 

aptidões necessárias para enfrentarmos tantos problemas disciplinares, ou seja, não tínhamos 

um “conjunto de saberes: saber-fazer, saber-ser e saber-agir; necessários para o exercício 

desta profissão; não tínhamos capacidade para usar habilidades, conhecimentos, atitudes e 

experiências adquiridas para desempenhar nosso papel” (OLIVEIRA, 2001, p. 22). No 

entanto poderíamos desenvolver este conjunto de saberes ao longo desta experiência. 

Assim, ao passar mais ou menos sete aulas, a outra professora de música já havia 

conseguido construir algumas estratégias com as quais prendia a atenção da turma. Porém, 

muitas vezes acontecia de eu atrasar para terminar a aula em minha turma e ela passava pela 

porta da minha sala. Assim, me indagava como eu conseguia fazer todas aquelas crianças 

cantar com satisfação e disposição. Sinceramente não soube responder pois até então eu agia 

muito intuitivamente. Resolvemos conversar com a diretora para que ela nos deixasse 

ministrar as aulas em conjunto. A diretora, então, nos propôs que déssemos aula para as duas 

turmas juntas no auditório da escola, mas, com a ajuda de outras professoras das turmas. 

Faltavam apenas 03 aulas para entrarem de férias, e, então, a diretora pediu que déssemos 

essas três aulas no auditório, e depois discutiríamos os resultados. 

Minha companheira disse que sua turma teve um melhor desempenho nestas aulas que 

ministramos no auditório. No entanto, alguns garotos ainda não cantavam. Mas, dialogando 

com outras professoras descobrimos que devido problemas de disciplina muitas vezes a salas 

ficava com duas ou mais professoras ao mesmo tempo, para que assim conseguissem 

desenvolver atividades com os alunos. 

Após as férias continuei a ministrar as aulas sozinha, porém, a cada turma 

separadamente e com a professora de cada uma presente. Foi uma experiência muito rica e 

interessante para mim e para as outras professoras. Estas, a cada aula, me indicavam 

estratégias para conseguir a atenção, organização e concentração da turma. Em uma 

determinada aula, quando os alunos estavam desconcentrados e não cantavam, a professora 

que estava me auxiliando levantou-se do fundo da sala e me pediu licença para falar com a 

turma. Assim, ela combinou com eles que quando ela fizesse um determinado gesto 

significava que estavam cantando bem e afinados, mas, quando indicasse outro gesto estavam 



cantando sem volume, desanimados e desafinados. Desta forma, ela me ajudou a despertar a 

turma, pois, cantaram com maior entusiasmo, afinados e em bom andamento. 

Aproveitei a estratégia em outra turma. Porém, havia uns dois ou três alunos que 

mesmo assim não cantavam. No entanto, havia um aluno específico que me chamava à 

atenção, pois além de não cantar, reclamava de tudo, e atrapalhava os colegas que sentassem 

ao seu lado. Numa certa aula, fiquei extremamente irritada com ele, então, pedi que levantasse 

e viesse à frente para me ajudar a conduzir a aula. Ficamos eu e a professora que me auxiliava 

muito espantadas. Além de se sentir muito bem ajudando a conduzir a aula, o aluno passou a 

cantar e participar da aula todos os dias. Ele cantava afinado e, ao contrário do que 

pensávamos, ele sabia todas as letras e melodias das canções que eu já havia ensinado.  

No final do ano, os alunos já haviam se interessado tanto pela aula que reclamavam do 

fato de ser apenas 30 minutos de aula (como a diretora havia exigido). Assim, quando 

acabava a aula e eu ia saindo da sala, eles começavam a cantar todo o repertório estudado nas 

aulas, como se fosse um protesto pelo seu fim. A diretora muitas vezes me relatava que os 

pais já comentavam sobre a aula de música, ou seja, a aula de música era lembrada pelos 

alunos e produziam reflexos em seus cotidianos com a família. 

Como tinham que apresentar o repertório na “Semana da Família”, fiz três ensaios 

gerais. Para tanto, contei com a presença da minha ex-companheira que no início do projeto 

também ministrou aulas de música. Eu tocava no teclado e ela cuidava da regência do nosso 

agora chamado “Coral da Educação Infantil”. Assim, a apresentação foi algo que nos 

surpreendeu. Apesar dos problemas acústicos do lugar onde apresentamos (uma quadra de 

educação física da escola), além da demora para o começo da apresentação que acabou 

deixando os alunos ansiosos e nervosos, fiquei surpresa com o resultado sonoro. Todos os 

alunos cantaram com satisfação por estar fazendo música. Além disso, a diretora que não 

parecia acreditar muito na proposta de trabalho, adquiriu mais confiança e criando 

expectativas para novos projetos no ano seguinte. 

 Portanto, o desenvolvimento deste projeto permitiu a reflexão sobre diversos aspectos 

da educação musical e sobre o educador musical: a visão da escola regular sobre a 

importância da música em sua grade curricular; a desvalorização do educador musical frente 

aos educadores das demais disciplinas escolares; a criação de estratégias disciplinares e de 

condução de atividades por professores de música inexperientes no espaço da escola regular; 

os problemas espaciais, temporais, materiais e humanos enfrentados por educador musical 

dentro da escola; a troca de experiência de um professor de música com professores de outras 



áreas; o prazer das crianças ao fazer música; a valorização do educador musical diante da 

produção sonora de seus alunos. 

 Percebi ao longo da realização deste projeto pedagógico que a escola viu importância 

na disciplina de música em sua grade curricular principalmente porque oferece um produto 

artístico o qual pode ser apresentado em suas festas e comemorações com a família, ou seja, 

utilizar da música para mostrar resultados educacionais em forma de apresentações públicas. 

Contudo, percebi o interesse também pela música como condutora de atividades conceituais, 

como por exemplo, utilizar canções que auxiliem na alfabetização das crianças. Além disso, a 

música, através de certas canções, jogos, histórias e atividades, proporciona aos alunos 

momentos de prazer como: movimentos corporais, momentos competitivos, apreciação 

sonora, dentre outros aspectos. Todavia, ainda é difícil para a escola percebe o que a música 

pode desenvolver na criança uma nova linguagem. Ela não compreende que a música é uma 

das áreas de conhecimento que colabora para o desenvolvimento da criança. 

Compreendi a grande desvalorização do educador musical frente aos educadores das 

demais disciplinas escolares. Essa desvalorização não se dá apenas no âmbito financeiro, mas 

também no âmbito educacional. Isso é perceptível, por exemplo, no fato de ao longo do 

projeto em nenhum momento eu e a outra professora de música sermos convocadas às 

reuniões pedagógicas, tanto que percebemos os problemas disciplinares através de nossas 

observações e de diálogos com outros professores nos corredores da escola . Teríamos, talvez, 

solucionados grandes problemas se tivéssemos a chance de discuti-los com os demais 

profissionais que trabalhavam diariamente com as crianças. Também teríamos nos interagidos 

muito mais rápido aos princípios que regem a escola. 

Por tudo isso, pudemos perceber a grande dificuldade de criação de estratégias 

disciplinares e de condução de atividades por professores de música inexperientes no espaço 

da escola regular. Tivemos que refletir e questionar as teorias na prática, e muitas vezes 

sozinhas, além de providencia atitudes eficazes para os problemas que se levantavam. 

Somado a tudo isso, há ainda os problemas espaciais, temporais, materiais e humanos 

enfrentados por nós. Espaciais porque os espaços em que somos obrigados a trabalhar não são 

adequados ao trabalho musical: quadras de educação física, salas de aula apertadas para 

movimentação, locais com acústicas inadequadas, etc. Temporais porque o horário da aula de 

música é sempre tratado com descaso: é sempre aquele horário que “sobra” das demais 

disciplinas, e, além disso, o horário em minutos (30 minutos por aula) e os horários semanais 

(uma ou duas vezes no máximo por semana) são poucos para o bom desenvolvimento de um 

projeto. Materiais porque a escola raramente se dispõe dos recursos mínimos que exigimos, 



como por exemplo, um aparelho de som. Lembro que muitas vezes chegávamos para dar 

nossas aulas e o aparelho estava sendo utilizado por outro professor e não havia outro que 

pudéssemos utilizar. Também, não dispunha de uma bandinha musical infantil, muito menos 

um teclado com o qual pudéssemos fazer os acompanhamentos das canções que as crianças 

cantavam. Os materiais sempre eram trazidos por nós, de nossas casas. E, não menos que tudo 

isso, os recursos humanos. Nosso projeto foi confeccionado para aulas ministradas por duas 

professoras. Devido a problemas com horários, problemas financeiros e até mesmo espaciais 

(salas pequenas com grande quantidade de alunos) fomos obrigadas a trabalhar 

separadamente. 

Contudo, a troca de experiência com professores de outras áreas, os quais serviam 

como monitores dentro da sala de aula, foi muito rica. Devido a minha inexperiência, as 

poucas dicas que recebi destes professores colaboraram muito para o desenvolvimento de 

minhas aulas. Também, muitas vezes eles se utilizavam determinadas atividades e canções 

que eu ensinava aos alunos, para que pudessem ensinar conceitos de suas disciplinas. 

De grande significado foi ver as crianças fazendo música com prazer. Crianças que 

não se interessaram a princípio pela música, depois cantavam como protesto a aula curta que 

muitas vezes não nos permitia desenvolver muitas atividades. Além disso, na apresentação fui 

surpreendida pelo prazer dos alunos em fazer música. 

Por fim, devido não só a produção sonora dos alunos em uma apresentação, mas 

também a satisfação da família em ver seus filhos cantando, e a minha contratação como 

professora efetiva de musicalização pela escola, me fizeram acreditar que é possível rever a 

desvalorização do educador musical no ensino regular e comprovar a importância da música 

na educação das crianças. 
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